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Τ
ο 2022 μάς επιφυλάσσει 
μεγάλες προοπτικές αλλά 
και απίστευτες προκλήσεις. 
Σε ένα κόσμο που αλλάζει με 
τρομερά γρήγορους ρυθμούς 

και χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα, 
πολυπλοκότητα αλλά και ασάφεια, η προστα-
σία και η ανθεκτικότητα των πληροφοριακών 
συστημάτων απέναντι στις συνεχώς εξελισσό-
μενες απειλές του σύγχρονου κυβερνοχώρου 
βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση τόσο στο δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της γενικής στρατηγικής τους, 
με την ασφάλεια της πληροφορίας να βρίσκεται 
ανάμεσα στις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
έχουν να αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, η εξάρ-
τηση σε τρίτους παράγοντες, όπως πάροχους 
υπηρεσιών Cloud και τεχνολογικών εφαρμο-
γών, καθώς και η εδραίωση της τηλεργασίας, 
δημιουργεί πολυπλοκότητα στο τεχνολογικό 
οικοσύστημα δημιουργώντας έτσι ένα καινούρ-
γιο φάσμα ψηφιακών κινδύνων. 

O ψηφιακός κόσμος είναι και θα συνεχίσει 
να γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος. Στο νέο 
αυτό περιβάλλον, το πλαίσιο διαχείρισης κιν-
δύνου αλλάζει δραματικά ενώ η έννοια της 
αρχιτεκτονικής περιμετρικής ασφάλειας όπως 
την γνωρίζουμε, δεν είναι πλέον επαρκής. 
Ταυτόχρονα, η ελάχιστη εμπειρία ή ακόμα και 
η άγνοια πολλές φορές ως προς τους ψηφι-
ακούς κινδύνους που αναδύονται, ενδέχεται 
να εκθέσουν ένα οργανισμό σε νέους τύπους 
απειλών, αυξάνοντας έτσι σημαντικά το κίν-
δυνο παραβίασης της ασφάλειας των υποδο-
μών του. Πολλοί οργανισμοί δεν έχουν την 
κατάλληλη τεχνογνωσία ή ενημέρωση που να 
τους επιτρέπει να έχουν μια ρεαλιστική εικόνα 
ενώ παράλληλα παραβλέπουν τη σημασία της 
συνεχούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης για ανα-
δυόμενες απειλές αλλά και παρακολούθησης 
συμβάντων ασφάλειας 24/7, για εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 

Οι ψηφιακοί κίνδυνοι του σήμερα δεν 
αφορούν μόνο τις κυβερνο-απειλές αλλά και 
κινδύνους που προέρχονται από τρίτα μέρη 
όπως συνεργάτες και πάροχους υπηρεσιών, 
εσωτερικές απειλές,  καθώς και κινδύνους που 
απορρέουν από την υιοθέτηση νέων τεχνολογι-

ών που έχουν σαν αποτέλεσμα την προστασία 
των πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνέ-
χεια ενός οργανισμού

Με το πεδίο κινδύνων το οποίο καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε να έχει διευρυνθεί σημαντικά,  
οι παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης της ασφά-
λειας πληροφοριών καθίστανται πλέον λιγότερο 
αποτελεσματικές ή ακόμη και ανεπιτυχείς. 

Για να αντιμετωπιστούν, λοιπόν, αυτές οι 
προκλήσεις, ένας οργανισμός δεν πρέπει να 
διαχειρίζεται μεμονωμένα, ή την στιγμή που 
προκύπτουν τα θέματα που αφορούν στην 
ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα.  Οι οργανισμοί 
θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας το 
οποίο περιλαμβάνει την εκτίμηση των ενδε-
χομένων κινδύνων που διατρέχουν  και την 
ανάληψη των ανάλογων μέτρων.

Επομένως καθίσταται ζωτικής σημασίας η 
ανάγκη για ένα στρατηγικό συνεργάτη ο οποίος 
θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απο-
τελεσματικότητα του «Ψηφιακού Μετασχημα-

τισμού» ενός οργανισμού, διασφαλίζοντας την 
ανθεκτικότητα της υποδομής και των πληρο-
φοριών του συστημάτων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή 
στρατηγικού συνεργάτη είναι  η εξειδίκευση 
και η εμπειρία μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να στη-
ρίξουν τον οργανισμό σε όλα τα στάδια ξεκι-
νώντας από την στρατηγική και τον σχεδιασμό 
κι ολοκληρώνοντας με την εφαρμογή, παρα-
κολούθηση, διατήρηση αλλά και τη συνεχή 
ενημέρωση των αναγκαίων τεχνολογιών και 
διαδικασιών. 

Η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση συμβάλει 
στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της συνολι-
κής προσπάθειας  διαχείρισης του Λειτουργικού 
Κινδύνου ενός οργανισμού, δημιουργώντας ένα 
οργανισμό ανθεκτικό που να μπορεί να προ-
βλέπει αποτελεσματικά, να ανταποκρίνεται, να 
ανακάμπτει γρήγορα και να προσαρμόζεται σε 
αναδυόμενες απειλές, διασφαλίζοντάς έτσι την 
επιχειρησιακή του συνέχεια.
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Οι οργανισμοί αναζητούν τρόπους να διασφαλίσουν την 
ικανότητά τους να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε 
αναδυόμενες απειλές ενώ την ίδια στιγμή να μπορούν να 

ανακάμπτουν γρήγορα


