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χουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια από τότε που πραγµατοποιήσαµε την πρώτη µας έρευνα για την Α-

σφάλεια των Πληροφοριών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια είναι αλήθεια ότι έχουν

αλλάξει αρκετά πράγµατα µέσα στο οικοσύστηµα του ΙΤ των επιχειρήσεων. Η αποθήκευση και διαχείρι-Έ

Το IT Security Professional σε συνεργασία µε την EMC Hellas πραγµατοποίησαν έρευ-
να στις Ελληνικές επιχειρήσεις µε βασικούς πυλώνες τις επενδύσεις για την ασφάλεια πλη-
ροφοριών, τις στρατηγικές που εφαρµόζονται για την προστασία των δεδοµένων και τις
πολιτικές που υιοθετούνται σχετικά µε τις νέες τάσεις στο IT, υπό το πρίσµα των υπευ-
θύνων των IT υποδοµών. 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ



Ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τους µήνες Απρίλιο - Μάιο
και ως δείγµα επιλέχθηκαν 200 Ελληνικές επιχειρήσεις α-
πό ένα µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων και κλίµακας. Συγκε-
κριµένα, όπως διακρίνουµε και από το διάγραµµα 1, το 18 %
των επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα απασχο-
λούν µεταξύ 501 και 1000 εργαζόµενους, ενώ υπάρχουν και
πολλές εταιρείες (35%) µε 151 έως 500 εργαζόµενους. Το υ-
πόλοιπο 47 % του δείγµατος περιλαµβάνει επιχειρήσεις µε κά-
τω από 150 εργαζόµενους. 

Αναφορικά µε τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που έ-
λαβαν µέρος - και όπως απεικονίζονται στο διάγραµµα 2 -
το 23 % θεωρούνται εµπορικές επιχειρήσεις, ενώ το 22 % α-
νήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των βιοµηχανιών παραγω-
γής προϊόντων. Επίσης επιλέχθηκε και απάντησε στην έρευ-
να ένα σηµαντικό ποσοστό (22%) από Οργανισµούς και φο-
ρείς του δηµοσίου και ένα 11 % που ανήκει γενικότερα στο κλά-

δο των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κάθε είδους.
Όπως διακρίνουµε στο διάγραµµα 3, το 59 % των προσώ-
πων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας κατέχει
τον τίτλο του IT Manager και το 27 % τον τίτλο του IT Ad-
ministrator. 

ση των πληροφοριών ηλεκτρονικά, εξελίσσεται και λαµβά-

νει διάφορες µορφές. Ο όγκος των δεδοµένων αυξάνεται

συνεχώς. Ταυτόχρονα αυξάνονται ποιοτικά και ποσοτικά

οι κίνδυνοι και οι τρωτότητες, ενώ οι νέες τάσεις στο ΙΤ 

επιβάλλουν την επαναδιαµόρφωση των στρατηγικών και

την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την προστασία των

πληροφοριών. Σε αυτό το περιβάλλον όµως, δεν πρέπει να

παραβλεπουµε το γεγονός ότι οι οικονοµικές συνθήκες 

έχουν δυσκολέψει αρκετά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένας

γενικότερος περιορισµός στις επενδύσεις για οτιδήποτε

αφορά στις υποδοµές του IT.

Σε αυτά τα πλαίσια πραγµατοποιήσαµε µε την πολύτιµη συ-

νεργασία και χορηγία της EMC Hellas µια νέα έρευνα για

την Ασφάλεια Πληροφοριών, από την οποία προέκυψαν ι-

διαίτερα ενδιαφέροντα ευρήµατα. 

Ως µια πρώτη αποτίµηση και έχοντας γνώση έρευνες που έ-

χουν πραγµατοποιηθεί παγκοσµίως µε παρόµοια ερωτήµα-

τα, είναι αξιοσηµείωτο ότι τα αποτελέσµατα της δικής µας έ-

ρευνας δεν απέχουν πολύ µε αυτά των αντίστοιχων ερευνών

που διενεργούνται εκτός Ελλάδας. Το στοιχείο αυτό δείχνει

ότι παρόλο το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει οδηγή-

σει στον περιορισµό των budget, τα ζητήµατα που αφορούν

στην ασφάλεια πληροφοριών γενικότερα, αντιµετωπίζονται

πλέον στην Ελλάδα µε µεγαλύτερη προσοχή και ωριµότητα.

Αν θέλαµε να ξεχωρίσουµε κάποια από τα ευρήµατα της έ-

ρευνας, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε το γεγονός ότι έ-

χει αυξηθεί η πίστη για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων

που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των πλη-

ροφοριών, µιας και η πλειοψηφία του δείγµατος δήλωσαν

αρκετά σίγουροι για αυτά. Επίσης οι εφαρµογές Backup/
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Business Continuity αποτελούν προτεραιότητα για τις επι-

χειρήσεις, µε την πολύ µεγάλη πλειοψηφία αυτών να δηλώ-

νει ότι τις εντάσσει στη στρατηγική ασφάλειας. Επίσης, ό-

πως προκύπτει από την έρευνα, η απροσεξία ή απειρία των

εργαζοµένων αύξησαν κατά κύριο λόγο την έκθεση σε κιν-

δύνους για την ασφάλεια πληροφοριών τους τελευταίους 12

µήνες. Ακόµα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σχε-

δόν τα 2/3 των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι στις επιχειρήσεις

τους εφαρµόζεται περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε ι-

στοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Επενδύσεις σχετικά µε την Ασφάλεια
Πληροφοριών
Στα ενδότερα της έρευνας και επιχειρώντας να αξιολογή-

σουµε το πώς οι Ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε σχέ-

ση µε τις επενδύσεις που σχετίζονται µε την Ασφάλεια Πλη-

ροφοριών σήµερα, διαπιστώσαµε ότι σε σχετική ερώτηση

το 61 % του συνόλου απάντησε ότι οι επενδύσεις για την

ασφάλεια πληροφοριών θα παραµείνουν στα ίδια επίπε-

δα σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, κάτι που ακούγε-

ται φυσιολογικό, λαµβάνοντας υπόψη το ευρύτερο οικονο-

µικό περιβάλλον. Επίσης, όπως διακρίνουµε και στο διά-

γραµµα 4, υπάρχει ένα 28 % των επιχειρήσεων που δηλώ-

νουν ότι θα αυξήσουν τις επενδύσεις για το συγκεκριµένο το-

µέα, κάτι που κρίνεται αρκετά ενθαρρυντικό σε µια περίοδο

όπως αυτή που διανύουµε.

Στη συνέχεια επιχειρήσαµε να αναλύσουµε περισσότερο τον

τρόπο της κατανοµής των χρηµάτων που σκοπεύουν να δα-

πανήσουν οι επιχειρήσεις τη χρονιά που διανύουµε, στους

διάφορους τοµείς που σχετίζονται µε την ασφάλεια πληρο-

φοριών - µε την ευρύτερη έννοια. Από τα αποτελέσµατα

σχετικής ερώτησης, όπως αυτά απεικονίζονται στο διά-

γραµµα 5, συµπεραίνουµε ότι στους περισσότερους τοµείς
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Παρακολούθηση του γεγονότος και του περιστατικού ασφαλείας

Παρακολούθηση της συµµόρφωσης

Τεχνολογίες και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων και αδυναµιών

∆ιοίκηση και διαχείριση του τοµέα ασφάλειας

Λειτουργίες ασφαλείας

Έλεγχος της ασφάλειας

Ενηµέρωση και εκπαίδευση σε θέµατα ασφαλείας

Τεχνολογίες και διαδικασίες για την πρόληψη της διαρροής / απώλειας δεδοµένων

Συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας / disaster recovery

Εξασφάλιση νέων τεχνολογιών

  

Συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος, η εταιρία σας σκοπεύει να δαπανήσει περισσότερα χρήµατα,
σχεδόν τα ίδια η λιγότερα µέσα στο 2013 για τις ακόλουθες δραστηριότητες;

∆ιάγραµµα 4

∆ιάγραµµα 5
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τα χρήµατα που θα δαπανηθούν θα είναι σχεδόν τα ίδια,

κάτι που είναι φυσιολογικό, λαµβάνοντας υπόψη και το α-

ποτέλεσµα του προηγούµενου ερωτήµατος. Παρόλα αυτά,

υπάρχουν επιχειρήσεις σε ποσοστό 31% που δηλώνουν ότι

θα δαπανήσουν περισσότερα χρήµατα για την εξα-

σφάλιση νέων τεχνολογιών και ακολουθεί µε µικρή διαφορά

η συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας (28%), ενώ

ένα 21 % του δείγµατος δήλωσαν ότι θα αυξήσουν τις δα-

πάνες για τεχνολογίες σχετικά µε το DLP. 

Αναζητώντας στη συνέχεια το βαθµό εµπιστοσύνης στην α-

ποτελεσµατικότητα των ενεργειών που υιοθετούν οι

επιχειρήσεις σε σχέση µε την ασφάλεια των πληρο-

φοριών διαπιστώσαµε σύµφωνα και µε τα όσα απεικονίζο-

νται στο διάγραµµα 6 ότι το 74% δηλώνουν αρκετά σί-

γουρες για την αποτελεσµατικότητα αυτών των ενεργειών, έ-

να 13% δηλώνουν πολύ σίγουρες, ενώ συνολικά µόλις το 13%

δηλώνουν λίγο ή καθόλου σίγουρες, κάτι που µπορεί να δεί-

χνει αρκετά θετικό αν βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα,

αλλά παράλληλα ίσως εµπεριέχει και το στοιχείο ενός επι-

κίνδυνου εφησυχασµού. 

Αναφορικά µε το ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεά-

ζουν τις δαπάνες για την ασφάλεια πληροφοριών, κρίνε-

ται φυσιολογικό ότι το 80% των επιχειρήσεων απάντησαν ό-

τι είναι οι οικονοµικές συνθήκες, ενώ καταγράφεται και ένα

60% να δηλώνουν ότι σε αυτούς τους παράγοντες είναι η δια-

σφάλιση της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότη-

τας και ένα 43% η συµµόρφωση προς την εσωτερική πολι-

τική και το κανονιστικό πλαίσιο (διάγραµµα 7).

Αξιολόγηση της Στρατηγικής Ασφάλειας και
των Απειλών
Με στόχο να αξιολογήσουµε τις προτεραιότητες σε σχέση

µε τη στρατηγική ασφάλειας που υιοθετεί η κάθε επιχείρηση,

θέσαµε στη διάθεση των ερωτηθέντων ορισµένες βασικές 

επιλογές λειτουργιών, που µπορούν να ενσωµατωθούν στη

Αρκετά
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Καθόλου
1%Λίγο

12%
Πολύ
13%

Πόσο σίγουροι είστε οτι οι ενέργειες για την
ασφάλεια των πληροφοριών είναι αποτελεσµατικές;
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Ποιά είναι τα επιχειρηµατικά ζητήµατα ή οι παράγοντες που επηρεάζουν τις δαπάνες της εταιρίας σας
για την ασφάλεια των πληροφοριών;

∆ιάγραµµα 7

∆ιάγραµµα 6



βασική αυτή στρατηγική. Όπως λοιπόν φαίνεται και από το

διάγραµµα 8, στην κορυφή των λειτουργιών που εντάσ-

σονται στη στρατηγική ασφάλειας, µε ποσοστό 96% βρί-

σκεται το Backup & Business Continuity και ακολουθούν µε

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ο έλεγχος χρηστών κατά την πρό-

σβαση (83%) και η ασφάλεια των εφαρµογών (82%). 

Επιχειρώντας στη συνέχεια να αναδείξουµε τα βασικά ε-

µπόδια για την αποτελεσµατικότητα της ασφάλειας

των πληροφοριών θέσαµε σχετική ερώτηση και τα αποτε-

λέσµατα που λάβαµε καταδεικνύουν σε ποσοστό 88% ότι οι

περιορισµοί του προϋπολογισµού αποτελούν το µεγαλύτε-

ρο - µε διαφορά - ανασταλτικό παράγοντα, όπως βλέπουµε

και στο διάγραµµα 9. 

Αναφορικά τώρα µε τα ευρήµατα της έκθεσης για τις απει-

λές και τις τρωτότητες που αντιµετώπισαν οι επιχειρήσεις

τους τελευταίους 12 µήνες, διακρίνουµε στο διάγραµµα 10

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (72%) απάντη-

σαν ότι ήταν η απροσεξία και η απειρία των εργαζοµένων.

Μεγάλο ποσοστό (67%) στο ίδιο ερώτηµα καταλαµβάνει και

η απειλή των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων, ενώ α-

κολουθεί µε 60% το κακόβουλο λογισµικό. 

Με στόχο στη συνέχεια να διερευνήσουµε τους τρόπους

που επιλέγουν οι εταιρίες να αξιολογήσουν την αποτε-

λεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της ασφά-

λειας πληροφοριών απευθύναµε στους ερωτηθέντες σχε-

τικό ερώτηµα, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε επιχείρη-

ση επιλέγει αρκετούς τρόπους για να το πετύχει αυτό. Συ-

γκεκριµένα, η πλειοψηφία αυτών (76%) µας απάντησαν ό-

τι επιλέγουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, ενώ όπως

διακρίνουµε και στο διάγραµµα 11, για το ίδιο ερώτηµα,

πάνω από τις µισές εταιρείες (56%) µας απάντησαν ότι ε-

φαρµόζουν εσωτερικές αυτοαξιολογήσεις µε διαδικασίες
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∆ιάγραµµα 8

∆ιάγραµµα 9



ΙΤ και ασφάλειας πληροφοριών, ενώ ένα 45% υποστηρί-

ζουν ότι η αξιολόγηση γίνεται µέσα από την παρακολού-

θηση των περιστατικών ασφαλείας και ένα 33% µε εσωτε-

ρική αξιολόγηση. 

Στη συνέχεια επιλέξαµε να διαγνώσουµε ποιους παράγο-

ντες αξιολογούν οι επιχειρήσεις ως οικονοµικές απώ-

λειες έπειτα από µια παραβίαση ασφάλειας. Και εδώ, ό-

πως βλέπουµε στο διάγραµµα 12 οι απαντήσεις είναι πα-

ραπάνω από µία, µε το 56% του δείγµατος να θεωρεί τη ζη-

µιά στην εµπορική επωνυµία και φήµη ως βασικό παράγοντα

οικονοµικών απωλειών και να ακολουθεί µε ποσοστό 40% η

απώλεια των πελατών.

Η διαρροή των ευαίσθητων πληροφοριών αποτελεί θεµε-

λιώδες ζήτηµα στην αξιολόγηση µιας στρατηγικής ασφάλει-

ας και για να επιτευχθεί απαιτούνται ορισµένες ενέργειες. Σε

σχετική ερώτηση της έρευνας προκειµένου να αναδείξουµε

ποιες από αυτές τις ενέργειες λαµβάνουν οι ελληνι-

κές επιχειρήσεις, συµπεραίνουµε ότι µε µικρές σχετικά δια-

φορές, οι περισσότερες από αυτές υιοθετούν κυρίως τέσ-

σερις ενέργειες - και συγκεκριµένα, τους εσωτερικούς έλεγ-

χους (61%), την κλειδωµένη/περιορισµένη χρήση hardware

(59%), τη χρήση πρόσθετων µηχανισµών ασφαλείας για την

προστασία των πληροφοριών (55%) και τον καθορισµό ει-

δικής πολιτικής αναφορικά µε την αξιολόγηση και τη δια-

χείριση των ευαίσθητων πληροφοριών (55%). Σε αυτό το ε-

ρώτηµα υπάρχουν και άλλες απαντήσεις που επέλεξαν αρ-
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Ηλεκτρονικές απάτες

Μη εξουσιοδοτηµένες προσβάσεις

Εσωτερικές απειλές

Τρωτότητες που σχετίζονται µε τη χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τρωτότητες που σχετίζονται µε το cloud computing

Phising

Κακόβουλο λογισµικό

Ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα

Απροσεξίες ή απειρία εργαζοµένων

Ποιές απειλές και τρωτότητες αύξησαν κατά κύριο λόγο την έκθεση σε κινδύνους
για την ασφάλεια πληροφοριών κατά τους τελευταίους 12 µήνες;

5%

6%
7%

8%

10%

11%

18%

19%

33%

45%

56%

76%

Αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI)

Συγκριτική αξιολόγηση έναντι συναδέλφων/ανταγωνιστών

Πιστοποίηση σύµφωνα µε βιοµηχανικά προτύπων ασφαλείας

Αξιολόγηση των δαπανών για την ασφάλεια των πληροφοριών

Μη πραγµατοποίηση ελέγχων

Πιστοποίηση σύµφωνα µε εξωτερικά πρότυπα ασφαλείας

Σε συνεργασία µε τον εξωτερικό οικονοµικό έλεγχο

Εξωτερική αξιολόγηση

Αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης της ασφάλειας των πληροφοριών

Παρακολούθηση και  αξιολόγηση των περιστατικών ασφαλείας

Εσωτερικές αυτοαξιολογήσεις µε διαδικασίες ΙΤ και ασφάλειας πληροφοριών

Με διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

Με ποιό τρόπο η εταιρία σας αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα της ασφάλειας
των πληροφοριών;

∆ιάγραµµα 10

∆ιάγραµµα 11



κετές επιχειρήσεις, όπως βλέπουµε και στο σχετικό διά-

γραµµα 13.

∆ιαχείριση Ρίσκων µε βάση τις νέες τάσεις
στο ΙΤ
Το mobility, το BYOD, το cloud και τα social media συνθέτουν

ένα νέο τοπίο στο IT, που ουδείς µπορεί να αγνοήσει. Η µε-

ρική ή πλήρης υιοθέτηση των παραπάνω τάσεων έχει δηµι-

ουργήσει την ανάγκη για επανεξέταση ορισµένων πολιτικών

που σχετίζονται µε την προστασία των κρίσιµων επιχειρηµατι-

κών δεδοµένων και για αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια-

φέρον τα σχετικά ευρήµατα της έρευνας. Ξεκινώντας µε ερώ-

τηµα που αφορά στη χρήση των tablets και smartphones

για επαγγελµατική χρήση, ένα σηµαντικό µέρος του δείγ-

µατος, δηλαδή το 42%, µας δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα

πλάνο για τη χρήση των συσκευών αυτών για τους επόµενους
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56%

40%

25%

21% 21%

17%

11%

Ζηµιά στην εµπορική
επωνυµία/φήµη

Απώλεια
πελατών

Υπηρεσίες
νοµικής

υπεράσπισης

Γενικές έρευνες
και έρευνες

ψηφιακών πειστήριων

Ανάπτυξη λογισµικού,
υπηρεσιών και

πολιτικών ανίχνευσης

Συµβουλευτικές
υπηρεσίες και

υπηρεσίες ελέγχου

∆ικαστικοί
συµβιβασµοί

Ποιοί παράγοντες λαµβάνονται υπόψη ως οικονοµικές απώλειες έπειτα από παραβιάσεις ασφάλειας;

21%

24%

31%

33%

37%

39%

55%

55%

59%

61%

Χρήση εργαλείων για την αξιολόγηση καταγραφών

Περιορισµένη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες σε συγκεκριµένες
χρονικές περιόδους

Προγράµµατα κατάρτισης των εργαζοµένων

Καθορισµός ειδικών προϋποθέσεων αναφορικά µε την διαχείριση των 
πληροφοριών για επικοινωνίες/τηλεργασία

Περιορισµένη ή απαγορευµένη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη 
διακίνηση ευαίσθητων δεδοµένων

Χρήση ειδικών εργαλείων για την αποτροπή απώλειας δεδοµένων

Καθορισµός ειδικής πολιτικής αναφορικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των ευαίσθητων πληροφοριών

Χρήση πρόσθετων µηχανισµών ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών

Κλειδωµένη/περιορισµένη χρήση hardware

Εσωτερικοί έλεγχοι

Ποιές από τις παρακάτω ενέργειες έχει λάβει η εταιρία σας προκειµένου να ελέγξει τις διαρροές
ευαίσθητων πληροφοριών;

∆ιάγραµµα 12

∆ιάγραµµα 13



12 µήνες, ενώ το 24% δήλωσαν ότι οι συσκευές tablet που χρη-

σιµοποιούνται, αξιολογούνται και η χρήση τους είναι περιορι-

σµένη (διάγραµµα 14).

Αναφορικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζει η κάθε επιχείρηση

για τον περιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τη

χρήση φορητών συσκευών συµπεραίνουµε ότι υπάρχει µια

ποικιλία διαδικασιών που εφαρµόζονται, µε τις πιο δηµοφιλείς

να είναι οι προσαρµοσµένες πολιτικές που επέλεξε το 46%

του δείγµατος, καθώς και η δυνατότητα χρήσης συσκευών που

ανήκουν στην εταιρεία, αλλά όχι αυτών που είναι προσωπικές,

όπως µας απάντησε το 41%. Επίσης, όπως βλέπουµε και στο

διάγραµµα 15 υπάρχει ένα 40% των ερωτηθέντων που δή-

λωσαν ότι στην επιχείρησή τους πραγµατοποιείται ενηµέρωση

για την ευαισθητοποίηση σε σχετικά θέµατα ασφάλειας που α-

φορούν στις φορητές συσκευές. 

Μοιρασµένες ήταν οι απαντήσεις που λάβαµε σχετικά µε

τους ελέγχους που θέτουν σε εφαρµογή οι επιχειρήσεις για

τον περιορισµό νέων ή αυξανόµενων κινδύνων που

σχετίζονται µε τη χρήση του cloud. Συγκεκριµένα, το

25% επιλέγουν τον ενδοδικτυακό έλεγχο ή την αξιολόγηση

από οµάδες ασφαλείας/ΙΤ και το 23 % επιλέγουν ισχυρότε-

ρους ελέγχους ταυτότητας και διαχείρισης πρόσβασης, ενώ
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4%

9%

10%

11%

24%

42%

Ναι, οι συσκευές tablet που ανήκουν στους εργαζοµένους 
χρησιµοποιούνται ευρέως αλλά δεν υποστηρίζονται

από την εταιρεία

Ναι, οι συσκευές tablet που ανήκουν στην εταιρεία
χρησιµοποιούνται ευρέως

Όχι, αλλά σχεδιάζουµε να χρησιµοποιήσουµε συσκευές
tablet τους επόµενους 12 µήνες

Ναι, οι συσκευές tablet που ανήκουν στους εργαζοµένους 
χρησιµοποιούνται ευρέως και υποστηρίζονται από την 

εταιρεία σύµφωνα µε την Πολιτική Χρήσης Ίδιων Συσκευών

Οι συσκευές tablet που χρησιµοποιούνται αξιολογούνται
ή η χρήση τους είναι περιορισµένη

Όχι, δεν υπάρχει πλάνο για τη χρήση συσκευών tablet
τους επόµενους 12 µήνες

Η εταιρεία σας επιτρέπει τη χρήση tablets και smartphones για επαγγελµατική χρήση;

46%

41% 40%

22%

13%

9% 9%

18%

Προσαρµοσµένες
πολιτικές

Επιτρέπεται η χρήση
συσκευών που ανήκουν

στην εταιρεία, αλλά
απαγορεύεται η χρήση
προσωπικών συσκευών

Ενηµέρωση
για  την

ευαισθητοποίηση
σε θέµατα
ασφάλειας

Τεχνικές
κρυπτογράφησης

∆ιαδικασίες 
για τη διαχείριση 
της χρήσης των

εφαρµογών
των κινητών

Λογισµικό
διαχείρισης
φορητών

συσκευών (MDM)

Αλλαγές στην
αρχιτεκτονική

Κανένα
από τα παραπάνω

Ποιές διαδικασίες εφαρµόζει η επιχείρησή σας για τον περιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται
µε τη χρήση των φορητών συσκευών (laptops, tablets, smartphones);

∆ιάγραµµα 14

∆ιάγραµµα 15



21% τεχνικές κρυπτογράφησης. Όπως διακρίνουµε και στο

διάγραµµα 16, υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό (53 %) που δη-

λώνουν ότι στην επιχείρησή τους δεν εφαρµόζεται κανένας

από τους διαθέσιµους ελέγχους και αυτό ίσως οφείλεται σε

µεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι ίσως δεν έχουν ενσωµα-

τώσει στην επιχείρησή τους υποδοµές cloud. 

Κλείνοντας την έρευνά µας, επιλέξαµε να αξιολογήσουµε τις

πολιτικές των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των κιν-

δύνων που ίσως προκύπτουν από τη χρήση µέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης µέσα στο χώρο εργασίας. Στη σχετι-

κή ερώτηση, ένα µεγάλο ποσοστό (65%) δήλωσαν ότι ε-

φαρµόζεται περιορισµένη ή καθόλου πρόσβαση σε αντί-

στοιχες ιστοσελίδες από το χώρο εργασίας και ένα 46% δή-

λωσαν ότι εφαρµόζονται προσαρµοσµένες πολιτικές, όπως

διακρίνουµε στο διάγραµµα 17. iTSecurity
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53%

6%

12%

14%

16%

17%

21%

23%

25%

Κανένα από τα παραπάνω

Σύναψη συµβάσεων µε τρίτα µέρη για την επαλήθευση
των ελέγχων του πάροχου υπηρεσιών cloud

∆ιαδικασίες για την παρακολούθησης της συµµόρφωσης

Αυξηµένος έλεγχος των παρόχων υπηρεσιών cloud

Ισχυρότερη εποπτεία στις διαδικασίες επιλογής των
συµβάσεων µε τους παρόχους υπηρεσιών cloud

∆ιαδικασίες διαχείρισης συµβάντων

Τεχνικές κρυπτογράφησης

Ισχυρότεροι έλεγχοι ταυτότητας και διαχείρισης
πρόσβασης

Ενδοδικτυακός έλεγχος ή αξιολόγηση από τις οµάδες
ασφαλείας/ΙΤ

Ποιούς από τους παρακάτω ελέγχους έχετε θέσει σε εφαρµογή για τον περιορισµό των νέων ή
αυξανόµενων κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση του cloud computing;

65%

46%

11% 10%
14%

Περιορισµένη ή καθόλου
πρόσβαση σε ιστοσελίδες

κοινωνικής δικτύωσης

Προσαρµοσµένες
εταιρικές πολιτικές

Προγράµµατα ασφαλείας
και εκµάθησης των µέσων

κοινωνικής δικτύωσης

Παρακολούθηση
των ιστοσελίδων των µέσων

κοινωνικής δικτύωσης

Κανένα

Ποιούς από τους παρακάτω ελέγχους εφαρµόζετε για τον περιορισµό των νέων ή 
αυξηµένων κινδύνων που σχετίζονται µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης;

∆ιάγραµµα 16

∆ιάγραµµα 17


