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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ‘’ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ’’ 
ΚΑΛΠΑΖΕΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ…

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ  
«ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ»  
ΚΑΛΠΑΖΕΙ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ…
Μέσα στα τελευταία 3 χρόνια ο κίνδυνος του ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει αναρριχηθεί στην κορυφή των 
ασφαλιστικών κινδύνων παγκοσμίως. Αποτελεί τον σύγχρονο εφιάλτη όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων 
οι οποίες από την μια στιγμή στην άλλη μπορούν να βρεθούν χωρίς καμία πρόσβαση στα ηλεκτρονικά τους 
αρχεία και χωρίς καμία δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εφεδρικά τους αντίγραφα όπου και να είναι 
αυτά φυλαγμένα.

Ταυτόχρονα αποτελεί και τον εφιάλτη όλων των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες δεν μπορούν να μετρή-
σουν τον κίνδυνο και δεν μπορούν να προβλέψουν τις μελλοντικές του διαστάσεις. Υπάρχουν αρκετές κα-
τηγορίες εγκληματιών του διαδικτύου αλλά για την οικονομία του χώρου χωρίζονται σε δύο διαφορετικές: 
τους micro hackers  και τους Grand Masters. Οι πρώτοι δεν έχουν τις γνώσεις ή τον κατάλληλο εξοπλισμό 
για να διεισδύσουν στα πολύ καλά προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα των πολυεθνικών ή των εξαι-
ρετικά καλά θωρακισμένων εταιρειών. Αυτοί όμως μπορούν πολύ εύκολα να διεισδύσουν σε οποιοδήποτε 
άλλο λογισμικό μικρών εταιρειών και να τις θέσουν εκτός λειτουργίας. 

Από την άλλη μεριά οι grand masters του χώρου μπορούν να κάνουν οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, ενώ οι 
φήμες λένε ότι πίσω από αυτούς κρύβονται ολόκληρα κράτη. Όταν έχουν παραβιαστεί με μεγάλη ευκολία 
εταιρείες κολοσσοί όπως η British Airways, η αλυσίδα Marriot, η Honda, η ACER, η Colonial Pipelines (η 
μεγαλύτερη πετρελαιοβιομηχανία των ΗΠΑ), η JBS Foods (η μεγαλύτερη βιομηχανία τροφίμων των ΗΠΑ), 
το πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ ΝΒΑ, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία του κόσμου ΑΧΑ αλλά και 

κρατικές δομές όπως το σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας,  οι 
οδικές κάμερες ασφαλείας της Αυστραλίας, η πολιτεία της Μασσα-
χουσέτης και εκατοντάδες άλλες με περιστατικά που γίνονται γνω-
στά κάθε μέρα, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι  αν δεν τον 
έχουν χτυπήσει ακόμα είναι πολύ τυχερός.

Η εξάρτηση πλέον από το διαδίκτυο είναι τόσο μεγάλη, που αν υποθε-
τικά συνέβαινε ένα  τρομοκρατικό χτύπημα στο internet και αυτό βρι-
σκόταν εκτός λειτουργίας για μερικές μέρες, τότε η οικονομία της γης 
θα σταματούσε με ανυπολόγιστες συνέπειες προς κάθε κατεύθυνση. 

Η ασφάλιση προς το παρόν είναι το μόνο φάρμακο/ εμβόλιο κατά 
της πανδημίας του κυβερνοεγκλήματος αλλά για πόσο ακόμα;
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Η παραβιάσεις των συστημάτων ασφαλείας γίνεται μέσω της εισαγωγής κακόβουλου λογισμικού στα ηλεκτρο-
νικά συστήματα της εταιρείας μέσω κάποιας αδύναμης πύλης η οποία μπορεί να βρίσκεται στο mailbox αλλά 
και σε άλλο σημείο διαχείρισης ηλεκτρονικών δεδομένων της επιχείρησης. Το λογισμικό αυτό επωάζεται επί 
μακρόν μέσα στα ηλεκτρονικά αρχεία με σκοπό να μολύνει όλα τα εφεδρικά αντίγραφα ασφαλείας όπου και να 
βρίσκονται αυτά. Όταν αυτό επιτευχθεί τότε ‘’ο διακόπτης γυρίζει’’ και όλα τα αρχεία κρυπτογραφούνται με απο-
τέλεσμα να μην υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτών. Έπειτα ακολουθεί μήνυμα εκβιασμού, μέσω του οποίου 
ζητούνται λύτρα για την αποκρυπτογράφηση των αρχείων ή για την μη δημοσιοποίηση των αρχείων σε τρίτους 
(ανταγωνιστές ή τους ίδιους τους πελάτες κλπ), ή για την διαφύλαξη της φήμης της εταιρείας… 

Ως εκ τούτων θα υπάρξουν σημαντικές συνέπειες για την πληττόμενη επιχείρηση, όπως:
• Αδυναμία πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρείας με συνέπεια εκατοντάδες χαμένων εργατοωρών
• Υποκλοπή εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών / δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
• Έξοδα για επισκευές και αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών υποδομών, συμβούλων και ανάκτησης δεδομένων
• Ακύρωση πωλήσεων και συμφωνιών με ενδεχόμενη κατάπτωση εγγυήσεων ή ρητρών
• Συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα τρίτων από την ακύρωση παραγγελιών και την ασυνέπεια τήρησης 

χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης 
• Συνέπειες για την φήμη της εταιρείας, ενόχληση καταναλωτών, απώλεια μελλοντικών εργασιών, ενίσχυση 

ανταγωνιστών, υποχρέωση εκπτώσεων σε υφιστάμενους πελάτες
• Πτώση αξίας μετοχής 
• Έρευνες από ελεγκτικές αρχές, εσωτερικοί έλεγχοι και από τους μετόχους

Τα λύτρα
Το πιο σημαντικό κίνητρο των δραστών είναι η αποκόμιση λύτρων. Ήδη η λεία των κυβερνοεγκληματιών θε-
ωρείται ότι έχει ξεπεράσει αυτή των καρτέλ κοκαΐνης της Νοτίου Αμερικής στην καλύτερή της περίοδο! Πως 
λειτουργεί; Μαζί με το μήνυμα για την κρυπτογράφηση των αρχείων που εμφανίζεται με ανατριχιαστικό τρόπο 
στις οθόνες όλων των υπολογιστών, επισυνάπτεται και ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατεθούν τα λύτρα. Αυτά 
τιμολογούνται σε bitcoins. Συνήθως ζητούνται 1-2 bitcoins για τις μικρές επιχειρήσεις και ο λογαριασμός ανεβαί-
νει όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση. Από εδώ και μετά αρχίζει ένα ανηλεές παζάρι το οποίο θα καταλήξει σε 
ένα συμβιβαστικό ποσό το οποίο αφού καταβληθεί θα ξεκλειδώσει και τα αρχεία. Σε αυτό το σημείο οι κυβερνο-
εγκληματίες είναι… τίμιοι αφού από ότι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα τηρήσουν τον λόγο τους…

NEWSLETTER
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

NΟΕΜΒΡΙΟΣ2021

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR  
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, AΘΗΝΑWWW.K-2.GRInsurance Services Hotel Insurance

02

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ 
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ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
Τι θα έκανε όμως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο τέτοιου τύπου & πόσο  
θα συνέβαλε στην προστασία & επαναλειτουργία της επιχείρησης; 

Καταρχήν οι ειδικοί σύμβουλοι της ασφαλιστικής εταιρείας θα προσπαθούσαν να διαχειριστούν το περιστατικό μέσω:

Η παραβίαση της GDPR & η διαχείριση της κρίσης

Τα παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τα οποία μπήκαν στην ζωή μας μέσω της νομοθεσίας GDPR  
(4624/2019), επιφέρει σημαντικά πρόστιμα και υποχρεώσεις, συνθήκες που σε πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτονται 
από την ασφάλιση των cyber risks. Με ποιον τρόπο:
• Με την πληρωμή των προστίμων της εποπτικής αρχής που αφορούν την παραβίαση της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων
• Με την υπεράσπιση του ασφαλισμένου στα πλαίσια των ερευνών της ρυθμιστικής αρχής
• Με την πληρωμή των απαιτήσεων τρίτων των οποίων παραβιάστηκαν οι προσωπικές ή οι εταιρικές τους πληροφορίες
• Με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξόδων για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε όσους 

παραβιάστηκαν τα δεδομένα τους αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές 
• Με την πληρωμή απαιτήσεων τρίτων και εξόδων υπεράσπισης για δραστηριότητες που σχετίζονται με ψηφιακά μέσα 

όπως δυσφήμιση ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. (Κανείς δεν ξέρει πως θα διαχειριστεί τα δεδομένα που 
υπέκλεψε ο κυβερνοεγκληματίας)

Όπως θα καταλάβατε, έχουμε ήδη μπλέξει σε έναν κυκεώνα ο οποίος έχει ανεξέλεγκτες και ανεξάντλητες δυνατότητες 
και συνέπειες. Ίσως να φτάνει γοργά το τέλος του κόσμου ίσως και όχι αλλά σίγουρα οι ταχύτητες των εξελίξεων είναι 
τόσο ραγδαίες που το χθες ωχριά μπροστά στις γιγαντιαίες προκλήσεις του σήμερα. Πάντως το cyber insurance ήρθε για 
να προσπαθήσει να προστατεύσει την νέα τεχνολογική εποχή και τα επιτεύγματά της. Αν θα το καταφέρει θα το απαντή-
σει η ιστορία η οποία πάντως θα έρθει και θα απαντήσει πιο σύντομα από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

• Προληπτικών ερευνητικών υπηρεσιών για την 
διακρίβωση του περιστατικού

• Ενεργοποίησης τηλεφωνικού κέντρου 24ωρης 
εξυπηρέτησης 

• Παροχής νομικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο νομικό 
σύμβουλο 

• Διαπραγμάτευσης με τους εκβιαστές

• Κάλυψης εξόδων για τη διερεύνηση και εξακρίβωση της 
παραβίασης των δεδομένων και καταγραφής αυτών 

• Προστασίας της φήμης της εταιρείας από εξειδικευμένο 
σύμβουλο διαχείρισης εταιρικών κρίσεων

• Γνωστοποίησης του περιστατικού όπου απαιτείται
• Συνεχούς παρακολούθησης των συνεπειών του 

περιστατικού

Στην συνέχεια θα γινόταν διαχείριση της διακοπής λειτουργίας του δικτύου με προσπάθειες για: την επαναφορά των συστημά-
των και ανάκτηση των απολεσθέντων δεδομένων. Θα γινόταν ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της ζημιάς και θα αποζημιωνό-
ταν η απώλεια κερδών η οποία προήλθε από την διακοπή λειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας.
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ΕΝΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ  
& ΠΙΣΤΗΣ!
Λένε πως αν έχετε χάσει την πίστη σας στο ανθρώπινο είδος, τότε να πάτε να  παρα-
κολουθήσετε έναν Μαραθώνιο και τότε θα πιστέψετε ξανά στους ανθρώπους. Στον 
38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας αγωνίστηκαν πολλοί ο καθένας για τον δικό 
του σκοπό. Ας ξεχωρίσουμε μια συμμετοχή, του Γρηγόρη Σκουλαρίκη ο οποίος έτρε-
ξε 42.195 μέτρα τσουλώντας μέσα στο καροτσάκι την κόρη του Αγγελική η οποία έχει  
σύνδρομο Down και ας οσμιστούμε τα λόγια του:

‘’Η μεγαλύτερη νίκη για μας όμως σήμερα ήταν η δική σας αγάπη και υποστήριξη, 
είτε πάνω στη διαδρομή με τις φωνές και τα τραγούδια σας, είτε ηλεκτρονικά από 
το 100άδες μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, όμως ο αγώνας μας, 
ο Μαραθώνιος μας δεν τελειώνει εδώ. Όπως μας στηρίξατε σήμερα έτσι θέλουμε να 
συνεχίζετε να υποστηρίζετε όλα τα παιδάκια με ιδιαιτερότητες και τους γονείς τους 
που κάνουν τον δικό τους Μαραθώνιο καθημερινά. 

Ο κοινωνικός αντίκτυπος του Μαραθωνίου είναι πολύ σημαντικότερος από την 
άποψη ενός εξωτερικού παρατηρητή που απλά βλέπει μερικές χιλιάδες ανθρώπους 
να τρέχουν. Στον Μαραθώνιο θα δεις την προσπάθεια, τη συγκίνηση, τον πόνο, την 
χαρά, όλα τα συναισθήματα και πολλά άλλα μηνύματα, εικόνες, παραστάσεις και 
συμβολισμούς που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους και έτσι να 
κάνουμε καλύτερη και την κοινωνία μας’’

Φωτογραφία: Γιώργος Σπύρος - Energy Photos
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Αντί να γκρινιάζουμε  
που δεν βγήκαμε  
από το σπίτι μας  
για βόλτα, ας κάνουμε  
μια προσευχή να βγει  
κάποιος συνάνθωπός μας  
από το νοσοκομείο…
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