
οια πιστεύετε ότι είναι η 
µεγαλύτερη πρόκληση 
για τους οργανισµούς,  
στις µέρες µας;

∆ιανύουµε την «Τέταρ-
τη βιοµηχανική επανάστα-
ση» η οποία επιφέρει µια 
ραγδαία αλλαγή στον τρό-

πο µε τον οποίο διεξάγεται η παραγωγή και 
η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σήµερα 
συναντάµε όλο και πιο συχνά όρους όπως 
“Big Data”, “Internet of Things (IoT)”, 

“Analytics” και “Machine Learning”, οι 
οποίοι είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή και 
η επεξεργασία δεδοµένων κατά τη διαδι-
κασία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ως επακόλουθο, η στρατη-
γική κάθε σύγχρονου οργανισµού ανά το 
παγκόσµιο εστιάζεται στην ψηφιακή µεταρ-
ρύθµιση, δηλαδή την εφαρµογή τεχνολογι-
ών αυτοµατοποίησης και εκσυγχρονισµού 
του τρόπου λειτουργίας τους. Αυτή η διαδι-
κασία από µόνη της παρουσιάζει τεράστι-

ες προκλήσεις τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού.    
Με ποιο τρόπο ο «Ψηφιακός Μετασχη-
µατισµός» επηρεάζει τον τρόπο ∆ιαχεί-
ρισης Κινδύνου και Ασφάλειας Πλη-
ροφοριών;

Ο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός» απο-
τελεί ευκαιρία µείζονος σηµασίας για 
κάθε σύγχρονο οργανισµό που θέλει να 
διευρύνει το πελατολόγιο του µειώνο-
ντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής 

και διάθεσης υψηλής ποιότητας προϊό-
ντων και υπηρεσιών εφαρµόζοντας τε-
χνολογίες αιχµής, µε στόχο την επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η πο-
λυπλοκότητα όµως που δηµιουργείται ως 
αποτέλεσµα στο ΙΤ οικοσύστηµα και η 
όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση σε τρίτους 
παράγοντες, όπως παρόχους υπηρεσι-
ών Cloud Computing και τεχνολογικών 
εφαρµογών, σε συνάρτηση µε την εδραί-
ωση πρακτικών όπως αυτή της τηλεργα-
σίας, δηµιουργεί ένα καινούργιο φάσµα 
ψηφιακών κινδύνων. Στο νέο αυτό περι-
βάλλον, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου 
αλλάζει δραµατικά ενώ η έννοια της αρ-
χιτεκτονικής της περιµετρικής ασφάλειας 
όπως την ξέρουµε, δεν είναι πλέον επαρ-
κής. Επιπρόσθετα, οι αναγκαστικά γρή-
γοροι ρυθµοί αλλαγών που επιβάλλει η 
µετάβαση στη Βιοµηχανική Επανάστα-
ση 4.0, η ελάχιστη εµπειρία ή ακόµα και 
η άγνοια πολλές φορές ως προς τους ψη-
φιακούς κινδύνους που ο ψηφιακός µετα-
σχηµατισµός εµπεριέχει, ενδέχεται να εκ-
θέσουν κάθε οργανισµό σε απειλές νέου 
τύπου, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το κίν-
δυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
υποδοµών και των δεδοµένων τους. Η 
εµπειρία µας στον τοµέα της ασφάλειας 
πληροφοριών και διαχείρισης κίνδυνου 
καταδεικνύει ότι η διαχείριση των νέων 
αυτών κινδύνων αποτελεί ίσως τη ση-
µαντικότερη πρόκληση της νέας εποχής, 
αφού η απώλεια της ασφάλειας και δια-
θεσιµότητας του ΙΤ οικοσυστήµατος και 
των δεδοµένων ενός οργανισµού δύναται 
να έχει αντίκτυπο στη βιωσιµότητά του.

Ποιοι είναι οι νέοι αυτοί ψηφιακοί κίν-
δυνοι; 

Καταρχήν επισηµαίνουµε ότι η αναφο-
ρά µας στους ψηφιακούς κινδύνους δεν 
εστιάζεται αποκλειστικά στις κυβερνοα-
πειλές. Οι ψηφιακοί κίνδυνοι του σήµερα 
αφορούν επίσης κίνδυνους από τρίτα µέρη 
όπως συνεργάτες και παρόχους υπηρεσι-
ών, εσωτερικές απειλές, κίνδυνους που 
αφορούν την προστασία των πληροφορι-
ών και την επιχειρησιακή συνέχεια ενός 
οργανισµού, καθώς επίσης και κινδύνους 
που απορρέουν από την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών αλλά και µη συµµόρφωσης 
στο νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο. Εφό-
σον το πεδίο των κινδύνων το οποίο κα-
λούµαστε να αντιµετωπίσουµε αφενός έχει 
αλλάξει και αφετέρου έχει διευρυνθεί επι-
κίνδυνα, έτσι και οι παραδοσιακές πρακτι-
κές διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας 
πληροφοριών καθίστανται πλέον λιγότερο 
αποτελεσµατικές ή ακόµη και άστοχες. 
Οπότε πώς οι οργανισµοί πρέπει να 
προσεγγίσουν τους νέους αυτούς κιν-
δύνους ώστε να προστατεύσουν τη βι-
ωσιµότητά τους στην ψηφιακή εποχή;

Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλή-
σεις, ένας οργανισµός δεν πρέπει να δια-
χειρίζεται µεµονωµένα, ή την στιγµή που 
προκύπτουν, θέµατα που αφορούν την 
ασφάλεια και την διαθεσιµότητα. Η ασφά-
λεια πληροφοριών και η διαχείριση κινδύ-
νου πρέπει να αναγνωρίζονται και να τυγ-
χάνουν χειρισµού εξαρχής, µαζί µε τον 
καθορισµό των εταιρικών στόχων του ορ-
γανισµού, ώστε να διαµορφώνονται κατά 
τον σχεδιασµό και όχι µετά, λαµβάνοντας 
υπόψη την στρατηγική µηδενικής εµπιστο-
σύνης “Zero Trust” και επιχειρησιακής συ-
νέχειας µέσω του σχεδιασµού “Resilient 
By Design”.

Πλέον, καθίσταται ζωτικής σηµασίας η 
ανάγκη για ένα στρατηγικό συνεργάτη ο 
οποίος διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 
στην αποτελεσµατικότητα του «Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού» ενός οργανισµού, δια-
σφαλίζοντας την ασφάλεια της υποδοµής 
και των πληροφοριών του. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επι-
λογή στρατηγικού συνεργάτη είναι η εξει-
δίκευση του στο αντικείµενο, η εµπειρία 

του ανθρώπινου δυναµικού που τον απαρ-
τίζει αλλά και το ολοκληρωµένο φάσµα 
υπηρεσιών που προσφέρει, οι οποίες στη-
ρίζουν τον οργανισµό σε όλα τα στάδια 
εφαρµογής, παρακολούθησης, διατήρη-
σης και συνεχούς ενηµέρωσης των ανα-
γκαίων τεχνολογιών και διαδικασιών. Μια 
τέτοια ολοκληρωµένη προσέγγιση συµβά-
λει στην υποστήριξη και ενδυνάµωση της 
συνολικής προσπάθειας  διαχείρισης του 
εν γένει Λειτουργικού Κινδύνου ενός ορ-
γανισµού, παρέχοντας το επίπεδο ετοιµό-
τητας που απαιτείται για την ασφαλή µετά-
βαση στην ψηφιακή εποχή.
Ως πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας 
πληροφοριών και διαχείρισης κινδύ-
νου µε πολύχρονη εµπειρία και εξειδί-
κευση, πώς βοηθάτε τους πελάτες σας 
να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα 
έτσι όπως αυτά διαµορφώνονται;

Η Odyssey παραµένει πάντα πιστή στην 
αρχή της να αφουγκράζεται συνεχώς τις 
ανάγκες των πελατών της για να προσφέ-
ρει µε συνέπεια καινοτόµες λύσεις και 
υπηρεσίες. Με όπλο την τεχνογνωσία, 
την πολυετή εµπειρία και το καταρτισµέ-
νο ανθρώπινο δυναµικό της, έρχεται µέσα 
από την παροχή των “(beyond) Advisory 
Services” να εφαρµόσει µια ολιστική προ-
σέγγιση που να της επιτρέπει να ενεργεί 
ως ο καταλυτικός παράγοντας που θα δι-
ασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων που απορρέουν από ένα τέτοιο δύ-
σκολο και πολύπλοκο εγχείρηµα. 

Πυρήνας της ολιστικής αυτής προσέγγι-
σης είναι η αποδεδειγµένη µεθοδολογία 
καθώς και οι πέντε πυλώνες υπηρεσιών 
µας όπου ο κάθε ένας από αυτούς, µεµο-
νωµένα αλλά και συνδυαστικά, προσφέρει 
τις απαραίτητες λύσεις και υπηρεσίες για 
την αποτελεσµατική διαχείριση Ψηφιακών 
Κινδύνων, σε όλες τις λειτουργικές πτυχές 
ενός οργανισµού. Η µεθοδολογία στοχεύ-
ει στην ελαχιστοποίηση των Ψηφιακών 
Κινδύνων που προκύπτουν κατά τη διάρ-
κεια του «Ψηφιακού Μετασχηµατισµού» 
αλλά και µετά, χωρίς να αφήνει επικίνδυ-
να «κενά ασφαλείας», διασφαλίζοντας έτσι 
την επιχειρησιακή συνέχεια του οργανι-
σµού και την ασφαλή µετάβασή του στην 
ψηφιακή εποχή.
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οια πιστεύετε ότι είναι η 
µεγαλύτερη πρόκληση 
για τους οργανισµούς,  
στις µέρες µας;

∆ιανύουµε την «Τέταρ-
τη βιοµηχανική επανάστα-
ση» η οποία επιφέρει µια 
ραγδαία αλλαγή στον τρό-

πο µε τον οποίο διεξάγεται η παραγωγή και 
η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σήµερα 
συναντάµε όλο και πιο συχνά όρους όπως 
“Big Data”, “Internet of Things (IoT)”, 

“Analytics” και “Machine Learning”, οι 
οποίοι είναι άµεσα συνδεδεµένοι µε τον 
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή και 
η επεξεργασία δεδοµένων κατά τη διαδι-
κασία παραγωγής και διάθεσης προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ως επακόλουθο, η στρατη-
γική κάθε σύγχρονου οργανισµού ανά το 
παγκόσµιο εστιάζεται στην ψηφιακή µεταρ-
ρύθµιση, δηλαδή την εφαρµογή τεχνολογι-
ών αυτοµατοποίησης και εκσυγχρονισµού 
του τρόπου λειτουργίας τους. Αυτή η διαδι-
κασία από µόνη της παρουσιάζει τεράστι-

ες προκλήσεις τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο 
όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναµικού.    
Με ποιο τρόπο ο «Ψηφιακός Μετασχη-
µατισµός» επηρεάζει τον τρόπο ∆ιαχεί-
ρισης Κινδύνου και Ασφάλειας Πλη-
ροφοριών;

Ο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός» απο-
τελεί ευκαιρία µείζονος σηµασίας για 
κάθε σύγχρονο οργανισµό που θέλει να 
διευρύνει το πελατολόγιο του µειώνο-
ντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής 

και διάθεσης υψηλής ποιότητας προϊό-
ντων και υπηρεσιών εφαρµόζοντας τε-
χνολογίες αιχµής, µε στόχο την επίτευξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η πο-
λυπλοκότητα όµως που δηµιουργείται ως 
αποτέλεσµα στο ΙΤ οικοσύστηµα και η 
όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση σε τρίτους 
παράγοντες, όπως παρόχους υπηρεσι-
ών Cloud Computing και τεχνολογικών 
εφαρµογών, σε συνάρτηση µε την εδραί-
ωση πρακτικών όπως αυτή της τηλεργα-
σίας, δηµιουργεί ένα καινούργιο φάσµα 
ψηφιακών κινδύνων. Στο νέο αυτό περι-
βάλλον, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου 
αλλάζει δραµατικά ενώ η έννοια της αρ-
χιτεκτονικής της περιµετρικής ασφάλειας 
όπως την ξέρουµε, δεν είναι πλέον επαρ-
κής. Επιπρόσθετα, οι αναγκαστικά γρή-
γοροι ρυθµοί αλλαγών που επιβάλλει η 
µετάβαση στη Βιοµηχανική Επανάστα-
ση 4.0, η ελάχιστη εµπειρία ή ακόµα και 
η άγνοια πολλές φορές ως προς τους ψη-
φιακούς κινδύνους που ο ψηφιακός µετα-
σχηµατισµός εµπεριέχει, ενδέχεται να εκ-
θέσουν κάθε οργανισµό σε απειλές νέου 
τύπου, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το κίν-
δυνο παραβίασης της ασφάλειας των 
υποδοµών και των δεδοµένων τους. Η 
εµπειρία µας στον τοµέα της ασφάλειας 
πληροφοριών και διαχείρισης κίνδυνου 
καταδεικνύει ότι η διαχείριση των νέων 
αυτών κινδύνων αποτελεί ίσως τη ση-
µαντικότερη πρόκληση της νέας εποχής, 
αφού η απώλεια της ασφάλειας και δια-
θεσιµότητας του ΙΤ οικοσυστήµατος και 
των δεδοµένων ενός οργανισµού δύναται 
να έχει αντίκτυπο στη βιωσιµότητά του.

Ποιοι είναι οι νέοι αυτοί ψηφιακοί κίν-
δυνοι; 

Καταρχήν επισηµαίνουµε ότι η αναφο-
ρά µας στους ψηφιακούς κινδύνους δεν 
εστιάζεται αποκλειστικά στις κυβερνοα-
πειλές. Οι ψηφιακοί κίνδυνοι του σήµερα 
αφορούν επίσης κίνδυνους από τρίτα µέρη 
όπως συνεργάτες και παρόχους υπηρεσι-
ών, εσωτερικές απειλές, κίνδυνους που 
αφορούν την προστασία των πληροφορι-
ών και την επιχειρησιακή συνέχεια ενός 
οργανισµού, καθώς επίσης και κινδύνους 
που απορρέουν από την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών αλλά και µη συµµόρφωσης 
στο νοµικό ή κανονιστικό πλαίσιο. Εφό-
σον το πεδίο των κινδύνων το οποίο κα-
λούµαστε να αντιµετωπίσουµε αφενός έχει 
αλλάξει και αφετέρου έχει διευρυνθεί επι-
κίνδυνα, έτσι και οι παραδοσιακές πρακτι-
κές διαχείρισης κινδύνου και ασφάλειας 
πληροφοριών καθίστανται πλέον λιγότερο 
αποτελεσµατικές ή ακόµη και άστοχες. 
Οπότε πώς οι οργανισµοί πρέπει να 
προσεγγίσουν τους νέους αυτούς κιν-
δύνους ώστε να προστατεύσουν τη βι-
ωσιµότητά τους στην ψηφιακή εποχή;

Για να αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλή-
σεις, ένας οργανισµός δεν πρέπει να δια-
χειρίζεται µεµονωµένα, ή την στιγµή που 
προκύπτουν, θέµατα που αφορούν την 
ασφάλεια και την διαθεσιµότητα. Η ασφά-
λεια πληροφοριών και η διαχείριση κινδύ-
νου πρέπει να αναγνωρίζονται και να τυγ-
χάνουν χειρισµού εξαρχής, µαζί µε τον 
καθορισµό των εταιρικών στόχων του ορ-
γανισµού, ώστε να διαµορφώνονται κατά 
τον σχεδιασµό και όχι µετά, λαµβάνοντας 
υπόψη την στρατηγική µηδενικής εµπιστο-
σύνης “Zero Trust” και επιχειρησιακής συ-
νέχειας µέσω του σχεδιασµού “Resilient 
By Design”.

Πλέον, καθίσταται ζωτικής σηµασίας η 
ανάγκη για ένα στρατηγικό συνεργάτη ο 
οποίος διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο 
στην αποτελεσµατικότητα του «Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού» ενός οργανισµού, δια-
σφαλίζοντας την ασφάλεια της υποδοµής 
και των πληροφοριών του. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επι-
λογή στρατηγικού συνεργάτη είναι η εξει-
δίκευση του στο αντικείµενο, η εµπειρία 

του ανθρώπινου δυναµικού που τον απαρ-
τίζει αλλά και το ολοκληρωµένο φάσµα 
υπηρεσιών που προσφέρει, οι οποίες στη-
ρίζουν τον οργανισµό σε όλα τα στάδια 
εφαρµογής, παρακολούθησης, διατήρη-
σης και συνεχούς ενηµέρωσης των ανα-
γκαίων τεχνολογιών και διαδικασιών. Μια 
τέτοια ολοκληρωµένη προσέγγιση συµβά-
λει στην υποστήριξη και ενδυνάµωση της 
συνολικής προσπάθειας  διαχείρισης του 
εν γένει Λειτουργικού Κινδύνου ενός ορ-
γανισµού, παρέχοντας το επίπεδο ετοιµό-
τητας που απαιτείται για την ασφαλή µετά-
βαση στην ψηφιακή εποχή.
Ως πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας 
πληροφοριών και διαχείρισης κινδύ-
νου µε πολύχρονη εµπειρία και εξειδί-
κευση, πώς βοηθάτε τους πελάτες σας 
να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα 
έτσι όπως αυτά διαµορφώνονται;

Η Odyssey παραµένει πάντα πιστή στην 
αρχή της να αφουγκράζεται συνεχώς τις 
ανάγκες των πελατών της για να προσφέ-
ρει µε συνέπεια καινοτόµες λύσεις και 
υπηρεσίες. Με όπλο την τεχνογνωσία, 
την πολυετή εµπειρία και το καταρτισµέ-
νο ανθρώπινο δυναµικό της, έρχεται µέσα 
από την παροχή των “(beyond) Advisory 
Services” να εφαρµόσει µια ολιστική προ-
σέγγιση που να της επιτρέπει να ενεργεί 
ως ο καταλυτικός παράγοντας που θα δι-
ασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων που απορρέουν από ένα τέτοιο δύ-
σκολο και πολύπλοκο εγχείρηµα. 

Πυρήνας της ολιστικής αυτής προσέγγι-
σης είναι η αποδεδειγµένη µεθοδολογία 
καθώς και οι πέντε πυλώνες υπηρεσιών 
µας όπου ο κάθε ένας από αυτούς, µεµο-
νωµένα αλλά και συνδυαστικά, προσφέρει 
τις απαραίτητες λύσεις και υπηρεσίες για 
την αποτελεσµατική διαχείριση Ψηφιακών 
Κινδύνων, σε όλες τις λειτουργικές πτυχές 
ενός οργανισµού. Η µεθοδολογία στοχεύ-
ει στην ελαχιστοποίηση των Ψηφιακών 
Κινδύνων που προκύπτουν κατά τη διάρ-
κεια του «Ψηφιακού Μετασχηµατισµού» 
αλλά και µετά, χωρίς να αφήνει επικίνδυ-
να «κενά ασφαλείας», διασφαλίζοντας έτσι 
την επιχειρησιακή συνέχεια του οργανι-
σµού και την ασφαλή µετάβασή του στην 
ψηφιακή εποχή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ, CTO ODYSSEY

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
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Ελευθέριος Αντωνιάδης, CTO Odyssey


