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Dear GAMA Global Members,

I trust everyone is doing well. We are optimistic here in the United States about 
defeating COVID as a global threat. Millions of vaccinations are being administered 
every day, and I am looking forward to seeing everyone, in person, shortly! 

� e theme of this month’s benefi ts is Leadership & Technology. As we all know, 
leadership is o� en about managing our teams and businesses to a better place, 
even through disruption. In the modern business environment, the mantra for many 
companies is “adapt or die,” especially when it comes to technology. Whether we are 
discovering new platforms, working from home, advancing technology, or updating 
how we interact with client expectations, the rapid convergence of technology and 
business o� en determines competitiveness and, in the most extreme cases, survival.

As technology can infl uence massive change, it is important to remember that, in 
reality, human beings still drive technology. Undervaluing the human side of your 
business for a process-only approach could be as much a detriment to your business 
as neglecting technology altogether. So as our job— as leaders—we must marry 
these elements. 

Remember, leaders shape culture leading by example. For the company as a whole 
to adopt an attitude of acceptance toward change and technological innovation, 
leaders fi rst have to truly embrace it and practice what they preach. Technological 
development needs to be more than just another investment. It must be a 
complete integration. A� er all, what good is technology if it remains unintelligible 
or intimidating to the humans who need to leverage it? I truly hope you enjoy this 
theme of Leadership & Technology.

GAMA Global President

In leadership,
Bonnie 
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Αγαπητά Μέλη GAMA Global,

εύχομαι να είστε όλοι  καλά. Εδώ στις ΗΠΑ είμαστε αισιόδοξοι ότι θα 
νικήσουμε τον COVID και θα πάψει να αποτελεί παγκόσμια απειλή. Εν 
τω μεταξύ, εκατομμύρια ανά τον κόσμο εμβολιάζονται και ανυπομονώ 
να τα ξαναπούμε από κοντά! 

Η θεματολογία μας αυτό το μήνα αφορά Ηγεσία & Τεχνολογία. Συχνά η 
ηγεσία συνεπάγεται τη διευκόλυνση της μετάβασης ομάδων και 
εταιρειών προς μια καλύτερη κατεύθυνση, ακόμη και σε εποχές 
διαταρακτικές. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, πολλές 
εταιρίες πρεσβεύουν το “adapt or die” ("προσαρμογή ή θάνατος"), 
ιδίως για τεχνολογικά ζητήματα. Είτε ανακαλύπτουμε νέες 
πλατφόρμες, είτε εργαζόμαστε από το σπίτι, προάγουμε την 
τεχνολογία ή ανανεώνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τις προσδοκίες του πελάτη, συχνά η ταχεία σύγκλιση τεχνολογίας και 
επιχειρηματικότητας ορίζει την ανταγωνιστικότητα και, στις πλέον 
ακραίες περιπτώσεις, την επιβίωση.

Δεδομένου ότι η τεχνολογία εισάγει σαρωτικές αλλαγές, έχει σημασία 
να θυμόμαστε ότι, στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι εξακολουθούν 
να τη διαμορφώνουν. Αν υποτιμήσουμε την ανθρώπινη διάσταση της 
επαγγελματικής μας ενασχόλησης, και υιοθετήσουμε μια προσέγγιση 
αποκλειστικά βασισμένη σε διαδικασίες, το αποτέλεσμα θα είναι 
εξίσου επιβαρυντικό για την εργασία μας όσο και το να 
αδιαφορήσουμε παντελώς για την τεχνολογία. Καθήκον μας - ως 
ηγετών - είναι να συγκεράσουμε όλα τα στοιχεία. 

Ας θυμόμαστε ότι οι ηγέτες διαμορφώνουν την κουλτούρα και δίνουν 
πρώτοι το παράδειγμα. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να υιοθετήσει 
στάση θετική απέναντι στην αλλαγή και την τεχνολογική καινοτομία, 
πρώτα η ηγεσία πρέπει να την υιοθετήσει και να την εφαρμόσει στην 
πράξη. Η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από 
μια ακόμη επένδυση. Πρέπει να ισοδυναμεί με πλήρη ενσωμάτωση. 
Ειδάλλως, τι αξία έχει η τεχνολογία όταν εκείνοι που καλούνται να τη 
μοχλεύσουν δεν μπορούν να την κατανοήσουν ή τους τρομάζει; 
Καλή ανάγνωση, λοιπόν, και ελπίζω να σας αρέσει το τεύχος μας.

Bonnie

Πρόεδρος GAMA Global 

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
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διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
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κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
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είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
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αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.
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«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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ANTONIO BLANDO CHÁVEZ 
GENERAL MANAGER #SOMOS868,  METLIFE MÉXICO

Birthday: July 5th 
Family: Ariadna Fernandez Madrid (Spouse)
Social Media
Linkedin, Twitter, Facebook: @antonioblando 

Favorites
 • Places to Travel: Old Mountain with Snow
 • Foods: Mexican, Italian & Seafood 
 • Beverages: Tequila & Diet Coke
 • Hobbies: Squi & Soccer
 • Book: Angle Number 12, Og Mandino
 • Industry Leader: Mr. George Holden
 • Leadership Quote: 
   “Do good, do well and earn well.“ 

Chapter Happenings
CHAPTER EVENTS
ASPRO News Edition 34 with Cezzar Benjamín González: April 15th | ASPRO News Edition 35: May 15th

AVAILABLE/UPCOMING TRAINING COURSES
Seminary “recruiting from universe mind” imparted by Luis Lara y Enrique Rivadeneyra focusing on strengthening the 
recruitment skills for promoters and managers.

Course of “scheme of Coaching commercial for Development Agents in group” imparted by Gabriel Landero focusing on
developing the productivity of the working force and the process automatization.

“Certifi cations Businesses GAMA ASPRO to agencies” imparted by Alejandro de la Loza focusing on strengthening the good 
relationships in agencies in terms of the legality, organizational culture, development in force sales, etc..

MEXICO CHAPTER HIGHLIGHTS

MEMBER SPOTLIGHT

SPECIAL CHAPTER OFFERINGS
LAMP LATAM Virtual Conference: April 23rd & 24th, 2021
We will have the participation of leaders from Latin 
America and from around the world in GAMA Global’s 
fi rst-ever LAMP LATAM virtual conference. 

UPCOMING WEBINARS
Advisory table: New modalities of incentives 
in the digital era: April 14th
Speaker: Guadalupe Sánchez Velasco

¿What is payroll discount?: April 29th
Speaker: Arturo Galindo

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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E M I L I E  A N N  “ L E I G H ” 
S U B I D A - B O N I FA C I O
U N I T  M A N A G E R ,  S U N  L I F E  F I N A N C I A L P H I L I P P I N E S

Birthday: December 29th
Family:  Royce M. Bonifacio (Husband)

Gabriel S. Bonifacio (Son)
Marielle S. Bonifacio (Daughter)

Social Media
Website:  https://leighbonifacio.com/ 

https://www.agentsofchange.ph/
Facebook:  https://www.facebook.com/LeighBonifacio.01/ & 

https://www.facebook.com/LeighBonifacio.com.ph

Favorites
 • Places to Travel: Santorini, Greece
 • Foods: Everything my husband cooks =D
 • Beverages: Hot Calamansi Juice with Honey
 • Hobbies: Graphics Design & Short Video Creation
 • Books:  Battlefi eld of the Mind, Joyce Meyer

� e Promise that No One Wants, Joey Bonifacio
� e Way of the Shepherd, Kevin Leman & Bill Pentak

 • Industry Leader: BM Susan Lee

 • Leadership Quote: 
   “I cannot be limited by the things I don’t have. I have a big God.“

Chapter Happenings

UPCOMING APRIL EVENTS
Registration Deadline: April 20, 2021
E-Course: AAL Batch 2 
E-Learning: ELM 1.0
Regular Wednesday Monthly Board Meeting 

PHILIPPINES CHAPTER HIGHLIGHTS

MEMBER SPOTLIGHT

UPCOMING MAY EVENTS
Quarterly Kapihan
E-Learning: ELM 1.0

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.



APRIL 20217

You and the Online World 
Change is Inevitable

BY L E I G H  B O N I FA C I O

By now, most if not all of us have already adjusted to the “new 
normal.” Since last year, we have had to embrace the changes 
our society has undergone because of the pandemic. When 
the COVID-19 pandemic started, everything was put on a halt. 
What seemed to be a busy metropolitan area became a quiet 
cave. Businesses, schools, and government offices faced great 
challenges. Some had to cease operation, something no one 
would ever have imagined happening.

Yet intelligence and grit have allowed us leaders to adapt. We 
have learned there is more than just meeting face-to-face. 
What could have taken the next ten years to do, we did in 
recent months. We learned overnight how to use different 
online tools we were not used to using. 

Too Many Tools, Too Little Time to Learn
It can be hard to choose which of the many tools available 
online will benefit your work, adding stress to an already-
stressful situation. Your strength as a leader is an important 
thing to consider in choosing a platform for your network.

I have always championed communication as a strength. 
When I talk, I do so with much passion and sincerity. �is is 
not hard to do speaking face-to-face. However, due to the 
pandemic, limitations have kept us from doing what we are 
accustomed. Physical events are not encouraged. Although 
small gatherings are permitted in some cases, minimum 
health protocols are to be observed, such as physical 
distancing and wearing face masks and shields. Some people 

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ONLINE ΚΟΣΜΟΣ
Η Αλλαγή Είναι Αναπόφευκτη

ΤΗΣ LEIGH BONIFACIO

Τώρα πια οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε προσαρμοστεί στη «νέα 
κανονικότητα». Από πέρυσι, ήδη, αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε τις 
αλλαγές που υπέστησαν οι κοινωνίες μας,
λόγω της πανδημίας η οποία, με το που ξεκίνησε, πάγωσε τα πάντα. 
Πολύβουες αστικές περιοχές μετατράπηκαν, σχεδόν,
σε έρημες σπηλιές. Επιχειρήσεις, σχολικές μονάδες και κρατικές υπηρεσίες 
βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Κάποιες χρειάστηκε να 
διακόψουν ως και τη λειτουργία τους,
κάτι που ξεπερνούσε κάθε φαντασία.

Η ευφυΐα και το τσαγανό επέτρεψαν σε μας, τους ηγέτες, να 
προσαρμοστούμε. Μάθαμε πως υπάρχουν και άλλες επιλογές, πέραν των 
συναντήσεων δια ζώσης. Πράγματα τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, μπορεί 
να χρειάζονταν χρόνια για να γίνουν, εμείς τα κάναμε μέσα σε λίγους μήνες. 
Εν μία νυκτί, μάθαμε
πώς να αξιοποιούμε τα διάφορα ψηφιακά online εργαλεία
που πρώτα αγνοούσαμε.

Πολλά τα Εργαλεία, Πολύ Λίγος ο Χρόνος Εκμάθηση
Το άγχος, απέναντι σε μια ήδη στρεσογόνο κατάσταση,
αυξάνει καθώς καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ μιας
πλειάδας διαθέσιμων online εργαλείων, τα οποία θα
διευκολύνουν την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Εσείς, ως ηγέτες, καθώς επιλέγετε πλατφόρμα για το δίκτυό
σας, αναλογιστείτε τα δυνατά σας σημεία. Προσωπικά, είμαι υπέρμαχος της 
επικοινωνίας, την όποια θεωρώ δυνατό μου σημείο. Όταν μιλάω, το κάνω με 
πάθος και ειλικρίνεια. Αυτό γίνεται εύκολα εφόσον βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο 
με το συνομιλητή σου και του μιλάς από κοντά. Ωστόσο, η πανδημία, με τους 
περιορισμούς της και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μας εμπόδισε 
να εφαρμόσουμε όλα όσα γνωρίζαμε και κάναμε σωστά. Οι συναντήσεις με 
φυσική παρουσία δεν επιτρέπονταν. Αν και πλέον επιτρέπονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι συναντήσεις περιορισμένου αριθμού ατόμων, και πάλι 
ισχύουν μέτρα και πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται, όπως η τήρηση αποστάσεων και η χρήση μάσκας ή 

προσωπίδας. Ορισμένοι δηλώνουν πως θα 
προτιμούσαν να μείνουν σπίτι, να είναι online και 
ασφαλείς, αντί να ντυθούν, να βάλουν τη μάσκα 
τους και να κυκλοφορήσουν στον έξω κόσμο. 
Δεδομένων των συνθηκών, άρχισα να 
επεξεργάζομαι νέες στρατηγικές με τις οποίες θα 
μπορούσα να διαχειριστώ τη νέα κατάσταση και να 
προσαρμοστώ. Όλα τώρα γίνονται online. Αφού 
αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που, με το άνοιγμα της αγοράς, λειτουργούν μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας online, σκέφτηκα και γω 
πως «Δε θα επιτρέψω σε καμία πανδημία να 
σταθεί εμπόδιο στην αποστολή μου. Θα φροντίσω 
να ακουστεί η φωνή μου, θα καλλιεργήσω το 
πάθος, θα εμπνεύσω, θα στηρίξω την πρόοδο και 
θα αλλάξω τις ζωές των ανθρώπων». Και αυτό 
έκανα! Σύμφωνα με τα στοιχεία του statista.com, 
στην Ασία το 2020 ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
στο Facebook ξεπερνούσε τα 800 εκατομμύρια. 
Μόνο στις Φιλιππίνες, οι χρήστες ανέρχονταν σε 
περίπου 74 εκατ. το 2019, με το Facebook να 
κατέχει σχεδόν το 93% του μεριδίου αγοράς των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης της χώρας το 2020. 
Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, το πρώτο πράγμα 
που έκανα ήταν να αξιοποιήσω το Facebook. Έχω 
μια σελίδα για την ομάδα μου και μια άλλη, 
προσωπική, στο όνομά μου. Και οι δυο σελίδες 
είναι επικοινωνιακά εργαλεία που διευκολύνουν 
την επαφή με ανθρώπους, οι οποίοι είτε 
χρειάζονται οικονομική (εξ)ασφάλιση και 

προστασία ή αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης ως 
χρηματο-οικονομικοί σύμβουλοι. Στις σελίδες μας στο 
Facebook θα βρείτε πολύτιμες συμβουλές για θέματα 
προϋπολογισμού, αποταμίευσης, επενδύσεων και 
οικονομικής ασφαλείας. Παρά τις πολλές και 
επιτυχημένες αναρτήσεις μας και στις δυο σελίδες, 
εξακολουθούσα να νιώθω μια έντονη ανάγκη για 
περισσότερη αλληλεπίδραση με online followers. 
Ήθελα να μπορούν να έχουν μια δυναμική εμπειρία 
επικοινωνίας μαζί μας, όχι απλώς να διαβάζουν 
παθητικά τις αναρτήσεις κάνοντας κατόπιν like και 
share. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Money Talks 
(Μιλάει το Χρήμα).

"Money Talks": Μια Online Εκπομπή 
Χρηματοοικονομικής Εμπειρογνωμοσύνης
Το "Money Talks" είναι μια σειρά online εκπομπών, 
υπό μορφή τοκ σόου για θέματα χρηματοοικονομικά, 
με σκοπό την πληροφόρηση και κατάρτιση των 
κατοίκων της χώρας σε ό,τι αφορά ζητήματα 
οικονομικής διαχείρισης, προσωπικής και 
επαγγελματικής. 
Δέσμευση και στόχο μας αποτελεί η βοήθεια προς 
όλες τις οικογένειες ώστε να καταφέρουν να 
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές προκλήσεις και την 
αβεβαιότητα. Η σελίδα μας στο Facebook αναφέρεται 
αλλά και δίνει πρόσβαση σε πηγές, άρθρα, 
επενδυτικές στρατηγικές, βίντεο, εκδηλώσεις μέχρι 
και πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που μας 
ενέπνευσαν διότι φρόντισαν να εξασφαλίσουν τους 

ίδιους και τις οικογένειές τους ένα σίγουρο 
μέλλον. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και 
κινήσεις, η σειρά "Money Talks" μπορεί να 
ενδυναμώσει άπαντες ώστε να κινηθείτε στην 
κατεύθυνση της επίτευξης και των δικών σας 
στόχων.
Επίσης, χρησιμοποιώντας πάντα τις σελίδεςμας 
στο Facebook, προσκαλέσαμε υφιστάμενους 
πελάτες οι οποίοι, μέσω Facebook Live, 
μοιράστηκαν τις δικές τους ιστορίες σε ζητήματα 
επενδύσεων και ασφάλισης. Επιπλέον, 
απευθύναμε πρόσκληση σε δικαιούχους 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που μας μίλησαν 
για το πώς οι δικοί τους, ως συμβαλλόμενοι, 
τούς άνοιξαν το δρόμο και, χάρις στην 
(εξ)ασφάλιση, να προχώρησαν και να έκαναν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα. 
Η σειρά εκπομπών μας δημιουργήθηκε, 
καταρχήν, για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει 
νέους και ενήλικες, επαγγελματίες και μη, να 
επενδύσουν στην οικονομική (εξ)ασφάλιση, και 
-γιατί όχι;- να στηρίξουν το επάγγελμα ή και να 
ασχοληθούν με αυτό. Και πράγματι, αυτό 
συνέβη! Πολλοί, αφού παρακολούθησαν το 
"Money Talks", αποφάσισαν να αλλάξουν τη ζωή 
τους προς το καλύτερο. Η σειρά εκπομπών του 
συνέχισε επί δυο σεζόν ενώ τα 
μαγνητοσκοπημένα βίντεό της εξακολουθούν να 
εμπνέουν και να παρακινούν. 

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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would rather stay home, online and safe, 
rather than bother to dress and mask up. 

Within these circumstances, I’ve started 
conceptualizing strategies to cope and 
adapt to the current situation. Everything 
is now online. We have seen a rapid 
growth in businesses opening via online 
platforms. I thought, “No pandemic 
should stop me from doing my mission. 
Let me use my voice to ignite passion, 
inspire progress and impact people’s 
lives!” So I have.

According to statista.com, In 2020, 
Facebook’s user population was over 800 
million in Asia. In the Philippines alone, 
there were almost 74 million Facebook 
users in 2019. Furthermore, Facebook 
held nearly 93% of the country’s social 
media market share in 2020. With this 
knowledge, the first thing I did was 
utilize Facebook. I have a Facebook 
page for my team and a personal page 
under my name. �ese pages serve 

as communication tools with people 
who need financial security or are 
looking for job opportunities as financial 
advisors. �e pages share important 
tips in budgeting, saving, investing, and 
maintaining financial security. Yet despite 
the effectiveness of posts on my pages, I 
still felt the need to be more interactive 
with my online followers. I wanted them 
to have a dynamic experience, not just 
a passive scroll, read, like, and share 
experience. �us, Money Talks happened.

Money Talks, An Online  
Financial-Know-How Talk Show

Money Talks is an online financial series 
which aims to educate Filipinos in the 
areas of personal and business finance.  
It is committed in its advocacy to upli� 
every Filipino family from financial 
challenges and to prepare them for life 
uncertainties. Our Facebook page offers 
access to investment strategies, articles, 
videos, events, and inspiring stories of 

people who have successfully prepared for 
their and their families' futures. �rough 
these initiatives, Money Talks hopes to 
empower you to move towards your goals.
Using our Facebook pages with Facebook 
Live, we invited existing clients to share 
success stories of making decisions about 
insurance and investments. We also 
invited the beneficiaries of insurance 
policies to share how the decisions their 
loved ones made paved the way for them 
to continue with their lives and dreams. 

�is talk show was established to  
inspire and encourage both young and 
adult professionals towards financial 
security, and even to inspire them to be 
part of our advocacy or a financial advisor. 
Which, eventually, it did! Many watched 
Money Talks and were inspired to finally 
make a decision which changed their  
lives for the better. Money Talks lasted  
for two seasons, and the videos we 
recorded continue to inspire and  
move online netizens to action.

Τώρα πια οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε προσαρμοστεί στη «νέα 
κανονικότητα». Από πέρυσι, ήδη, αναγκαστήκαμε να αποδεχτούμε τις 
αλλαγές που υπέστησαν οι κοινωνίες μας,
λόγω της πανδημίας η οποία, με το που ξεκίνησε, πάγωσε τα πάντα. 
Πολύβουες αστικές περιοχές μετατράπηκαν, σχεδόν,
σε έρημες σπηλιές. Επιχειρήσεις, σχολικές μονάδες και κρατικές υπηρεσίες 
βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις. Κάποιες χρειάστηκε να 
διακόψουν ως και τη λειτουργία τους,
κάτι που ξεπερνούσε κάθε φαντασία.

Η ευφυΐα και το τσαγανό επέτρεψαν σε μας, τους ηγέτες, να 
προσαρμοστούμε. Μάθαμε πως υπάρχουν και άλλες επιλογές, πέραν των 
συναντήσεων δια ζώσης. Πράγματα τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, μπορεί 
να χρειάζονταν χρόνια για να γίνουν, εμείς τα κάναμε μέσα σε λίγους μήνες. 
Εν μία νυκτί, μάθαμε
πώς να αξιοποιούμε τα διάφορα ψηφιακά online εργαλεία
που πρώτα αγνοούσαμε.

Πολλά τα Εργαλεία, Πολύ Λίγος ο Χρόνος Εκμάθηση
Το άγχος, απέναντι σε μια ήδη στρεσογόνο κατάσταση,
αυξάνει καθώς καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ μιας
πλειάδας διαθέσιμων online εργαλείων, τα οποία θα
διευκολύνουν την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Εσείς, ως ηγέτες, καθώς επιλέγετε πλατφόρμα για το δίκτυό
σας, αναλογιστείτε τα δυνατά σας σημεία. Προσωπικά, είμαι υπέρμαχος της 
επικοινωνίας, την όποια θεωρώ δυνατό μου σημείο. Όταν μιλάω, το κάνω με 
πάθος και ειλικρίνεια. Αυτό γίνεται εύκολα εφόσον βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο 
με το συνομιλητή σου και του μιλάς από κοντά. Ωστόσο, η πανδημία, με τους 
περιορισμούς της και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μας εμπόδισε 
να εφαρμόσουμε όλα όσα γνωρίζαμε και κάναμε σωστά. Οι συναντήσεις με 
φυσική παρουσία δεν επιτρέπονταν. Αν και πλέον επιτρέπονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι συναντήσεις περιορισμένου αριθμού ατόμων, και πάλι 
ισχύουν μέτρα και πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται, όπως η τήρηση αποστάσεων και η χρήση μάσκας ή 

προσωπίδας. Ορισμένοι δηλώνουν πως θα 
προτιμούσαν να μείνουν σπίτι, να είναι online και 
ασφαλείς, αντί να ντυθούν, να βάλουν τη μάσκα 
τους και να κυκλοφορήσουν στον έξω κόσμο. 
Δεδομένων των συνθηκών, άρχισα να 
επεξεργάζομαι νέες στρατηγικές με τις οποίες θα 
μπορούσα να διαχειριστώ τη νέα κατάσταση και να 
προσαρμοστώ. Όλα τώρα γίνονται online. Αφού 
αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που, με το άνοιγμα της αγοράς, λειτουργούν μέσω 
ψηφιακής πλατφόρμας online, σκέφτηκα και γω 
πως «Δε θα επιτρέψω σε καμία πανδημία να 
σταθεί εμπόδιο στην αποστολή μου. Θα φροντίσω 
να ακουστεί η φωνή μου, θα καλλιεργήσω το 
πάθος, θα εμπνεύσω, θα στηρίξω την πρόοδο και 
θα αλλάξω τις ζωές των ανθρώπων». Και αυτό 
έκανα! Σύμφωνα με τα στοιχεία του statista.com, 
στην Ασία το 2020 ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
στο Facebook ξεπερνούσε τα 800 εκατομμύρια. 
Μόνο στις Φιλιππίνες, οι χρήστες ανέρχονταν σε 
περίπου 74 εκατ. το 2019, με το Facebook να 
κατέχει σχεδόν το 93% του μεριδίου αγοράς των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης της χώρας το 2020. 
Γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία, το πρώτο πράγμα 
που έκανα ήταν να αξιοποιήσω το Facebook. Έχω 
μια σελίδα για την ομάδα μου και μια άλλη, 
προσωπική, στο όνομά μου. Και οι δυο σελίδες 
είναι επικοινωνιακά εργαλεία που διευκολύνουν 
την επαφή με ανθρώπους, οι οποίοι είτε 
χρειάζονται οικονομική (εξ)ασφάλιση και 

προστασία ή αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης ως 
χρηματο-οικονομικοί σύμβουλοι. Στις σελίδες μας στο 
Facebook θα βρείτε πολύτιμες συμβουλές για θέματα 
προϋπολογισμού, αποταμίευσης, επενδύσεων και 
οικονομικής ασφαλείας. Παρά τις πολλές και 
επιτυχημένες αναρτήσεις μας και στις δυο σελίδες, 
εξακολουθούσα να νιώθω μια έντονη ανάγκη για 
περισσότερη αλληλεπίδραση με online followers. 
Ήθελα να μπορούν να έχουν μια δυναμική εμπειρία 
επικοινωνίας μαζί μας, όχι απλώς να διαβάζουν 
παθητικά τις αναρτήσεις κάνοντας κατόπιν like και 
share. Και κάπως έτσι, γεννήθηκε το Money Talks 
(Μιλάει το Χρήμα).

"Money Talks": Μια Online Εκπομπή 
Χρηματοοικονομικής Εμπειρογνωμοσύνης
Το "Money Talks" είναι μια σειρά online εκπομπών, 
υπό μορφή τοκ σόου για θέματα χρηματοοικονομικά, 
με σκοπό την πληροφόρηση και κατάρτιση των 
κατοίκων της χώρας σε ό,τι αφορά ζητήματα 
οικονομικής διαχείρισης, προσωπικής και 
επαγγελματικής. 
Δέσμευση και στόχο μας αποτελεί η βοήθεια προς 
όλες τις οικογένειες ώστε να καταφέρουν να 
ανταπεξέλθουν στις οικονομικές προκλήσεις και την 
αβεβαιότητα. Η σελίδα μας στο Facebook αναφέρεται 
αλλά και δίνει πρόσβαση σε πηγές, άρθρα, 
επενδυτικές στρατηγικές, βίντεο, εκδηλώσεις μέχρι 
και πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που μας 
ενέπνευσαν διότι φρόντισαν να εξασφαλίσουν τους 

ίδιους και τις οικογένειές τους ένα σίγουρο 
μέλλον. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και 
κινήσεις, η σειρά "Money Talks" μπορεί να 
ενδυναμώσει άπαντες ώστε να κινηθείτε στην 
κατεύθυνση της επίτευξης και των δικών σας 
στόχων.
Επίσης, χρησιμοποιώντας πάντα τις σελίδεςμας 
στο Facebook, προσκαλέσαμε υφιστάμενους 
πελάτες οι οποίοι, μέσω Facebook Live, 
μοιράστηκαν τις δικές τους ιστορίες σε ζητήματα 
επενδύσεων και ασφάλισης. Επιπλέον, 
απευθύναμε πρόσκληση σε δικαιούχους 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων που μας μίλησαν 
για το πώς οι δικοί τους, ως συμβαλλόμενοι, 
τούς άνοιξαν το δρόμο και, χάρις στην 
(εξ)ασφάλιση, να προχώρησαν και να έκαναν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα. 
Η σειρά εκπομπών μας δημιουργήθηκε, 
καταρχήν, για να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει 
νέους και ενήλικες, επαγγελματίες και μη, να 
επενδύσουν στην οικονομική (εξ)ασφάλιση, και 
-γιατί όχι;- να στηρίξουν το επάγγελμα ή και να 
ασχοληθούν με αυτό. Και πράγματι, αυτό 
συνέβη! Πολλοί, αφού παρακολούθησαν το 
"Money Talks", αποφάσισαν να αλλάξουν τη ζωή 
τους προς το καλύτερο. Η σειρά εκπομπών του 
συνέχισε επί δυο σεζόν ενώ τα 
μαγνητοσκοπημένα βίντεό της εξακολουθούν να 
εμπνέουν και να παρακινούν. 

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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Websites & Recruitment Application Tools

Beyond Money Talks, I built a personal website, 
Leighbonifacio.com, and one for my team, 
AgentsOfChange.ph. My leighbonifacio.com website features 
mostly blog articles that also talk about my personal life 
(providing financial literacy and advice, managing, parenting 
young adults, homeschooling, radio broadcasting, GAMA-
related activities, and more). AgentsOfChange.ph provides 
a platform to feature my team’s managers and financial 
advisors and let them share thoughts about the rewards  
and benefits of being a financial advisor.

We also use an application called RecruitStart. RecruitStart 
is an online tool which helps source, train, and monitor my 
team. It is a sales team recruitment automation system that 
takes care of small tasks so I can focus on leading my team. 
RecruitStart uses an integrated referral system that has been 
proven to exponentially grow teams and make it easier to 
process online recruitment. It has features that can set and 
schedule appointments and manage leads. I save time, energy, 
and resources with it. It is amazing to realize how technology 
can help in ways we couldn’t have even imagined before the 
pandemic started. �ere is always a silver lining.

Strengthened by Time and Refined by Experience

You might say, “Wow, that is amazing, Leigh! But that just 
works for you, it might not for me.” I felt the same way when 
the lockdown started. When everything was restricted and 
there was no way to meet my team and clients, I thought we 
had come to an end. I had limited knowledge of social media. 
I didn't know where to start. I was afraid to start from scratch 
and learn something alien to me, like all the different social 
media tools and communication devices. But acceptance, 
understanding, and the willingness to learn were keys to 
my breakthrough, coupled with perseverance and action. 
Remember to know your strengths and find the right platform 
that supports your strengths and fits the needs of your team.

Times have changed drastically because of the pandemic. 
But no pandemic can stop leaders with a strong "why" from 
achieving goals. Learning new things can sometimes be 
challenging, especially when technical matters are involved. 
Take courage and rise above your fears. A�er all, it is better  
to try things and fail than to never try at all and think of 
what could have been. Be the GAMA leader who has been 
strengthened by time and refined by experience.

YOU AND THE ONLINE WORLD

Ιστότοποι & Εφαρμογές Εργαλείων Εύρεσης νέων Συνεργατών
 
Μαζί με το "Money Talks", έφτιαξα το δικό μου προσωπικό ιστότοπο, 
Leighbonifacio.com, και έναν άλλο, ξεχωριστά, για την ομάδα υπό το 
διακριτικό τίτλο AgentsOfChange.ph. 

Στον προσωπικό μου ιστότοπο θα βρείτε κυρίως άρθρα σε μπλογκ, που 
αναφέρονται και στα προσωπικά μου βιώματα (με συμβουλές και ιδέες για 
οικονομική διαχείριση σε επίπεδο νοικοκυριού, γονεϊκές παρατηρήσεις 
από τη συμβίωση με εφήβους ή την τηλεκπαίδευσή τους, ραδιοφωνικές 
εκπομπές, δραστηριότητες της GAMA�και πολλά άλλα). Το AgentsOf-
Change.ph, από την άλλη, είναι η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι 
επικεφαλείς της ομάδας και τα μέλη αυτής, δηλ. οι χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι, ανταλλάσσουν σκέψεις και παρατηρήσεις, μεταξύ πολλών 
άλλων, σχετικά με τα θετικά που προσφέρει η επαγγελματική ενασχόληση 
με την χρηματοοικονομική συμβουλευτική. Επίσης, αξιοποίησα την 
εφαρμογή RecruitStart. Πρόκειται για online εργαλείο που με βοηθά να 
εντοπίζω νέα Μέλη για την ομάδα, να τα εκπαιδεύω και να τα εποπτεύω. 
Έχει μετατραπεί, πια, στο δικό μου αυτοματοποιημένο σύστημα 
στρατολόγησης ομάδων πωλήσεων που ασχολείται με τα δευτερεύοντα 
ζητήματα ενώ εγώ εστιάζω στο ρόλο μου ως ηγέτη της ομάδας. 

Το RecruitStart χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συστάσεων το 
οποίο αποδεδειγμένα επιτυγχάνει εντυπωσιακή άνοδο του ρυθμού 
ανάπτυξης των ομάδων και διευκολύνει την online στρατολόγηση. Βοηθά 
τον προγραμματισμό ραντεβού και την καταχώρηση ονομάτων για μια 
πρώτη επικοινωνία, και γω εξοικονομώ χρόνο, ενέργεια και πόρους. 
Τελικά, είναι απίστευτο το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει με 
τρόπους που ούτε καν είχαμε διανοηθεί προ πανδημίας. Αποδεικνύεται, 
λοιπόν, για άλλη μια φορά το γνωστό ρητό "ουδέν κακόν αμιγές καλού".  

Ο Χρόνος μας Δυναμώνει και η Εμπειρία μας βελτιώνει

Τώρα, δεν αποκλείεται εσείς να σκέφτεστε «Καταπληκτικά όλα αυτά, Λη, 
αλλά στην περίπτωσή μου όλα όσα λειτούργησαν για σένα μπορεί και να 
μη βοηθήσουν». Έτσι, σκεφτόμουν και γω όταν ήρθε το πρώτο lockdown. 
Τότε που όλα έκλεισαν και υπήρχαν περιορισμοί και δεν υπήρχε τρόπος 
να συναντηθώ με την ομάδα μου και τους πελάτες. Τότε που πίστευα ότι 
είχε έρθει το τέλος. Τότε που είχα ελάχιστη γνώση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και δεν ήξερα από πού να αρχίσω. Φοβόμουν να ξεκινήσω 
από το μηδέν και να εξοικειωθώ με κάτι εντελώς άγνωστο σε μένα, 
δηλαδή με τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις συσκευές και τις 
εφαρμογές επικοινωνίας. Ωστόσο, η αποδοχή, η κατανόηση και η 
προθυμία να μάθω καινούρια πράγματα αποδείχτηκαν στοιχεία-κλειδιά 
και έκανα τη διαφορά, χάρις και σε ένα συνδυασμό επιμονής και δράσης. 
Να θυμάστε ποια είναι τα δυνατά σας σημεία. 
Αναζητήστε την κατάλληλη πλατφόρμα, η οποία θα υποστηρίξει τα δυνατά 
σας σημεία και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της δικής σας ομάδας.
Οι καιροί άλλαξαν άρδην λόγω της πανδημίας. Καμία όμως πανδημία δεν 
μπορεί να σταματήσει τους ηγέτες που γνωρίζουν σαφώς τους λόγους για 
τους οποίους κυνηγούν τους στόχους τους. Κάποιες φορές το να μαθαίνει 
κανείς καινούργια πράγματα μπορεί να είναι δύσκολο, ιδίως όταν 
προκύπτουν και τεχνικά ζητήματα. Βρείτε το κουράγιο να ξεπεράσετε τους 
φόβους σας. Στο κάτω-κάτω είναι προτιμότερο να δοκιμάσετε κάτι νέο και 
να αποτύχετε παρά να μην το επιχειρήσετε ποτέ και μετά να μετανιώνετε. 
Γίνετε εσείς εκείνοι οι ηγέτες της GAMA που τους δυνάμωσε ο Χρόνος και 
τους βελτίωσαν οι Εμπειρίες.

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

ΠΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΘΥΜΙΖΕΙ ΛΙΓΟ ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ

ΤΟΥ BRIAN EDELMAN

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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HOW CYBERSECURITY IS LIKE THE WILD WEST

Five years ago, fewer than 5% of fi nancial security fi rms 
were doing enough to protect private client information. 

When clients began to understand the risk of 
their private information becoming compromised, the 
government and regulators started taking action. As a result 
of regulatory response, around 85% of fi rms are now working 
on meeting those regulatory requirements 
— but many are still a little behind. 

� e COVID-19 pandemic has further turned the spotlight onto 
cybersecurity. With employees working from home, conditions 
can be compared to the Wild West. People are selecting their 
own technologies to use for fi le sharing, for video conferencing, 
for everything — o� en without completing the required due 
diligence to keep information safe. A massive number of 
fi nancial security professionals are just trying to get the job 
done, but they’re doing it their own ways.

It’s a matter of when, not if, some bad actor comes knocking 
at a company’s door. And whether or not the company has a 
cybersecurity program in place, laying out how the company 
ensures the safety of private information determines the 
outcome in the event of an incident. 

For a company with a cybersecurity program and policies that 
are enforced, a hack is o� en just an incident — something 
that’s detected and rebuff ed. For fi rms without a cybersecurity 
program and adequate protections, that incident o� en 
becomes a breach that must be reported. Keep in mind 
that when authorities and regulators get involved a� er a 
cybersecurity breach, it’s not only the missing money or 
exposure of private information that they ask about. It’s also 
the company’s cybersecurity program.

However, it’s important not to focus more on the cybersecurity 
tools than on the end goal, which is to safeguard your business 
and its information. Be well advised: For a smaller fi rm, a 
breach could mean the end of that company. 

At Issue

Jeff  Reed, chief information security offi  cer of Advantage 
Insurance Network, describes one common security issue. “I 
can’t have my staff  making their own decisions about updating 
their virus defi nitions, or which email is sent encrypted or not,” 
he says. “I can’t even give them the control to turn something 
like encryption off  temporarily. Because inevitably, they forget 
to turn it back on, and all of a sudden, there’s this gaping hole 

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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in my cyber program. Not by design, since we actually have a 
policy to encrypt all emails, but simply because a user has the 
ability to turn that feature off . Our answer to this problem is 
to enforce the security settings defi ned by our policies with 
centrally managed solutions.” 

Reed also cautions companies against purchasing home 
versions of so  ware rather than professional versions, because 
home editions do not have the native capabilities to be cyber 
compliant. “Buying a home version indicates you don’t use 
the services of a cybersecurity fi rm and you probably do it all 
yourself,” he says. “It suggests your fi rm is not sophisticated 
enough in the specifi cs of cybersecurity requirements and the 
regulatory environment to know that’s inappropriate from a 
hardware and an operating system perspective.”

Blind Spots

A specifi c action that people frequently don’t perform 
correctly is the simple computer reboot. Users o  en don’t 
reboot the computer when advised to do so. � ey might be 
busy and think they’ll do it later, but “later” can end up being 
six months to a year. � ey don’t realize that the operating 
system needs them to reboot in order to update the endpoint 
protection or download a patch that is critical to keeping the 
system and private information safe.

For many fi rms, personal mobile phones are a blind 
spot as well. Even under nonpandemic conditions, it’s 
very o  en a “bring your own device,” or BYOD, scenario. 
Smartphones are incredibly portable and easy to 
misplace. It’s important to know how to remotely wipe 
the device of any private data stored on it as well as its 
capability to access company infrastructure.

� e necessity to have and archive cybersecurity status reports 
is also critical. If companies do not archive those reports 
regularly, they lose the ability to show evidence at a point in 
time. If a breach or an incident occurs, companies must be able 
to demonstrate to regulators and authorities that they were 
doing everything they could to protect clients’ data.

Working with fi nancial security professionals and brokers is 
another consideration. Are enterprises responsible for their 
fi nancial security professionals but not brokers? � at’s a big 
question in all sectors of fi nancial security right now.

Keep in mind that a company’s information technology and 
cybersecurity teams should always be two completely separate 

teams. � e IT team manages your users, computers, network, 
and help desk; it also has access to private data and must be 
treated as a high-risk vendor. � e cybersecurity team enforces 
cyber settings, confi rms compliance, responds to incidents, 
and preserves evidence to defend against a breach.

Safe and Secure

“My biggest takeaway,” says Reed, “is to make sure incidents 
stay incidents and don’t become breaches. � e only way to do 
that is to go ahead and secure your business. Do you want to 
go on off ense, or do you want to just play defense?

“If I’m trying to grow a company and attract new clients, I’d 
want to get as much return on my investment in cybersecurity 
as I can. � e only way I know to do this is by making sure it’s 
part of the conversation I have with a prospective client when 
they’re thinking about hiring me.”

One fi nal note: What you don’t want to do is to talk publicly 
about the specifi cs of your cyber program, as that can provide 
a map for a bad actor to follow and get into your systems. You 
should also never make claims that you are “unhackable,” as 
that’s just a challenge to the bad actors.

" Be well advised: 
For a smaller fi rm, 
a breach could 
mean the end of 
that company."

CYBERSECURITY IS LIKE THE WILD WEST

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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Chapter Happenings 
GAMA CANADA AWARDS ARE STILL OPEN FOR APPLICATION.
� e deadline to apply is May 31. As well, GAMA Canada is pleased to 
announce that in 2021 we have 4 awards vs the 3 we had in the past. 
Be sure to share this opportunity to be acknowledged with others.

� e National Multi-line Exclusive Agency Management Award recognizes three performance levels – 
Bronze, Silver and Gold. � e focus of this award is on the selection and growth of a Multi-Line Advisory 
team with a focus on exceeding various performance levels of the Agency Managers team in the area of 
new Life Insurance, new wealth and new Property and Casualty sales.
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MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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D I M I T R I S  G AVA L A K I S 
P R E S I D E N T O F  B O A R D,  G A M A  G LO B A L- H E L L A S

Birthday: May 7th
Family:  26 year-old son 

(Pursues a PhD in engineering at the university of Cambridge)

Social Media
Facebook: https://www.facebook.com/gavalakisd
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gavalakisd/
Twitter: https://twitter.com/GavalakisD

Favorites
 •  Place to Travel:  Inside Greece: Methoni, Messinia & 

the Greek islands. When abroad, I always 
have a great time visiting the USA.

 • Foods: Fresh Fish & Seafood
 • Beverage: Iced Espresso
 • Hobbies:  Sports (Especially Basketball) 

& Technology Enthusiast
 • Books:  Start with Why: “How Great Leaders 

Inspire Everyone to Take Action”, Simon Sinek
 • Industry Leader: Elon Musk
 • Leadership Quote: 
   “� e defi nition of insanity is doing the same 

thing over and over and expecting diff erent results.“
– Albert Einstein

Chapter Happenings
UPCOMING WEBINARS
New “Women in Leadership” Series starting this May! More in-depth announcements coming soon!

SPECIAL/MISC. CHAPTER OFFERINGS
Exclusively for our members: E-journal and the fi rst Take-5: Best Practice Review highlighting the 
most-relevant and valuable practices on Leadership just landed translated on the GAMA Hellas site.
All the speeches and presentations from our virtual event “� e DNA of Knowledge” now available on www.gamahellas.com 
along with extra 8 videos on-demand, four of which are off ered with interpretation and 2 books available for download. 

WE ARE ON FACEBOOK & INSTAGRAM!  
https://www.facebook.com/GamaGlobalHellas/ & @gamaglobalhellas

HELLAS CHAPTER HIGHLIGHTS

MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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In our “new normal” in 2021 we are faced with having to onboard staff  
from a distance. For most of us this is a new experience, and without the 
right tools and practices it can leave a new hire feeling isolated, unsupported, and 
frustrated. When this happens, it has been my experience that the unsupported 
new hire will either leave or worse, they will attempt 
to do the job lacking profi ciency and competence. 

To ensure that this is not the experience of a new person, we have adapted 
the ‘Learning Path’ approach, based on Steve Rosenbaum’s book ‘Up to Speed’. 
In his book he  speaks to the importance of having a Learning Path, and not 
just a path that shows you the formal training but a path that encompasses all 
aspects of learning including on the job and the critical
 role a learning path plays in someone’s development. He reinforces three 
basic principles that are rooted in the learning path methodology.

Learning is a process, not an event. 

� ink of this in terms of a sport. Could you learn how to play baseball and play 
well all in one lesson? � is is the same for a new hire coming into your practice.

How does your onboarding program stack up?  Do you expect a new 
hire to attend 3-day workshop and be able to come back and perform? 
What support do you off er to the new person once they are on the job?

A� er formal training a new person would have  the basics and 
a general understanding of what to do but they are a long ways from 
being fully profi cient! � eir journey to full profi ciency has just begun.

� ink back to the last new job you had. What is it that brought you to a 
point of being fully competent and capable of performing? Was it the ongoing 
practice that you did with a coach, on the job experience that was supported 
by peers or was it a multitude of errors made in isolation, fi guring out 
on your own how to fi x it coupled with angry clients?

How do you currently map out your new hires learning experience? What is 
included in this map? How do you articulate what the performance looks like 
so that your hire knows when they have achieved profi ciency? To support this, 
consider defi ning profi ciency for each role and what learning process is required 
to set them up for success to achieve it. 

TRAINING GROUND:

Tips For A Successful 
Virtual Onboarding Experience

Knowing and doing are not the same thing.
BY D O N N A S TA R R

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ

ΤΗΣ LEIGH BONIFACCIO

Στη “νέα κανονικότητα” μας, εν έτει 2021, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την 
ανάγκη να εντάξουμε νέα μέλη στην ομάδα εξ αποστάσεως. Για τους 
περισσότερους, και τις περισσότερες από εμάς, πρόκειται για μια εντελώς 
καινούργια εμπειρία που ενδέχεται, παρά τα εργαλεία και τις πρακτικές μας, 
στο τέλος να αφήσει στο νεοεισερχόμενο συνεργάτη μια επίγευση 
απομόνωσης, μειωμένης στήριξης και δυσφορίας. Όποτε συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, με βάση την προσωπική μου εμπειρία, ο νεοπροσληφθείς είτε θα 
αποχωρήσει, ή θα αποπειραθεί, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, να ασκήσει τα 
καθήκοντά του/της χωρίς ακόμη να διαθέτει τη δέουσα ικανότητα, επάρκεια 
και το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο. 
Προκειμένου να μη συμβεί αυτό με τους νέους συνεργάτες της εταιρείας μας, 
δανειστήκαμε την προσέγγιση ‘Learning Path’ (Το Μονοπάτι της Μάθησης) 
από το βιβλίο ‘Up to Speed’ του Steve Rosenbaum. Ο Ρόζενμπαουμ 
επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα Μονοπάτι Μάθησης, όχι 
απλώς μια πορεία μέσα από την τυπική και επίσημη εκπαίδευση αλλά μια 
ξεκάθαρη κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της 
διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, 
όπως και το ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζει το μονοπάτι μάθησης 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη του εργαζομένου. Μάλιστα, υπογραμμίζει τρεις 
θεμελιώδεις αρχές, άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μεθοδολογία του 
Μονοπατιού της Μάθησης.

Η μάθηση είναι διαδικασία, όχι εκδήλωση ή δρώμενο. 
Ας κάνουμε έναν παραλληλισμό με τα σπορ. Μπορεί κάποιος να μάθει με τη μία, σε 
ένα μόνο μάθημα, να παίζει μπέιζμπολ και μάλιστα καλά; Ακριβώς αυτό ισχύει για 
κάθε νέο μέλος που φέρνετε στην ομάδα.
Πώς είναι το δικό σας πρόγραμμα onboarding, δηλ. ένταξης νέων συνεργατών; 
Περιμένετε κάθε νεοεισερχόμενος να είναι έτοιμος να εργαστεί και να έχει υψηλές 
επιδόσεις μετά από ένα τριήμερο σεμινάριο; Εσείς, πώς στηρίζετε κάθε νέο μέλος 
της ομάδας ως επαγγελματία;

Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης εκπαίδευσης, ο νεόκοπος σύμβουλος θα 
γνωρίζει τα στοιχειώδη και θα έχει μια γενικότερη αντίληψη του τι πρέπει να κάνει, 
πόρρω ωστόσο θα απέχει από τον ικανό γνώστη που διαθέτει επαγγελματική 
επάρκεια! Μέχρι να γίνει ικανός γνωστής, έχει πολύ δρόμο μπροστά του!
Αναλογιστείτε, στα πλαίσια της δικής σας επαγγελματικής ενασχόλησης: Τι ήταν 
αυτό που σε δεδομένη στιγμή σας έκανε να είστε απολύτως ικανός/-η και 
αποδοτικός; Ήταν, μήπως, η συνεχής εξάσκηση σε συνεργασία με coach ή η 
εργασιακή εμπειρία που αποκτήσατε χάρις στην υποστήριξη συναδέλφων; Ή ίσως 
τα πολλά σφάλματα που κάνατε διότι σας άφησαν μόνο να βρείτε λύσεις και να τα 
βγάλετε πέρα, χωρίς βοήθεια, με εξοργισμένους πελάτες;
Εσείς, πώς θα περιγράφατε τη μαθησιακή εμπειρία των νεοπροσληφθέντων; Σε τι 
συνίσταται αυτή η περιγραφή; Πώς εξηγείτε στους νέους συμβούλους τι περιμένετε 
από αυτούς και τι απόδοση αναμένετε ώστε και οι ίδιοι να καταλάβουν τι σημαίνει 
επαγγελματική επάρκεια και ικανή γνώση; Για να τα πλαισιώσετε καταλλήλως όλα 
αυτά, δώστε έναν ορισμό στην έννοια της επαγγελματικής επάρκειας για κάθε ρόλο 
και αρμοδιότητα, και συνδέστε τον ορισμό με την απαιτούμενη διαδικασία μάθησης, 
αν θέλετε οι συνεργάτες σας να καταφέρουν να φτάσουν στα επίπεδα που 
επιθυμείτε.
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TIPS FOR A SUCCESSFUL “VIRTUAL” ONBOARDING EXPERIENCE

A learning process is a sequence of 
learning activities that lead to a desired 
level of performance. It is knowing 
exactly what proficiency looks like for 
that role.  Ask yourself, do you know what 
proficiency looks like for every role in your 
agency or are you just going based on 
your gut. If you are not clear on what true 
performance looks like it is probable that 
your new person and their supervisor/
coach is not either. High performance is 
le� up to interpretation!
�is brings me to the principle. “knowing 
and doing are not the same thing”.

Knowing and Doing  
Are Not the Same ing

In Steve Rosenbaum’s book he refers to 
the old saying “Knowledge is Power”, He 
goes on to further elaborate in saying, 
“�e real power is being able to use that 
knowledge!”  For example, knowing how 
to facilitate a discovery discussion is 
very different than doing it, and doing 
it effectively. �e challenge we are up 
against is taking what they learned in the 
formal learning environment and putting it 
into action. �e focus needs to shi� from 
the learning objectives in the classroom 
to what proficiency looks like on the 
job. What are the behaviors that a fully 
proficient, high performer demonstrates?  
Performance needs to be defined in 
terms of quality, output, and speed. 

We need to shi� away from knowledge 
testing as a form of evaluation and moving 
towards things like on the job observation. 
Getting a 100% on a test shows that 
they KNOW the information, it does 
not mean they can DO the task on the 
job. �is principle becomes even more 
critical in our new normal. With individuals 
learning in their homes, having a clear 
understanding of where they need to get 
to will help them to better understand 
when they need to reach out.
�is brings us to the next principle, 
“training by design and not by accident.”

Training Should be By Design & Not by Accident

situations, it not only negatively impacts 
the length of time it takes for someone 
to hit proficiency, but the agency also 
risks errors and omissions situations or 
worse, the new hire that you invested 
time and money into leaves or needs to 
be terminated, impact employee morale 
and agency branding with both clients and 
potential candidates.

When the informal learning or  
“mystery period” happens by design 
rather than by accident there is a 
structure and process to ensure that 
this learning is defined and effective. 
�e supervisor, mentor and new 
hire are clear on what proficiency 
looks like, how the new person will 
get to proficiency and roles and 
responsibilities of all parties involved 
in the onboarding journey. Taking the 
time to structure the “mystery period” 
means defining practice, coaching, 
observation, and evaluation coupled 
with frequent and ongoing feedback.
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Formal learning is only about 10% -20% 
of all learning. Data shows that the most 
impactful learning occurs informally and 
on the job. Unfortunately, much of this 
learning is unstructured and filled with 
trial and error. In these situations, the 
new person will o�en never reach full 
proficiency due to inconsistent practices, 
unclear expectations and the wrong 
staff supporting their development. 
Steve Rosenbaum refers to this informal 
learning, as the “mystery period”. �is is 
the learning that happens a�er the formal 
learning is done.

What happens once the new person has 
completed their formal training?  How 
do you know what happened?  Are they 
supported by their supervisor or coach 
with unstructured and unknown learning 
experiences? Does their experience 
and skill level rely on the quality of the 
person beside them?  Has the person 
coaching them developed bad habits 
or undesirable shortcuts? In these 

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.

Η μαθησιακή διαδικασία είναι αλληλουχία 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
διεξάγονται με μια σειρά που, βήμα-βήμα, 
οδηγεί στο επιθυμητό επίπεδο επιδόσεων. 
Έτσι καθίσταται σαφές τι σημαίνει επάρκεια 
και ικανή γνώση για το συγκεκριμένο ρόλο 
που αναλαμβάνεις. Τώρα αναρωτηθείτε: 
εσείς έχετε αποσαφηνίσει για κάθε ρόλο 
εντός του Γραφείου ή της εταιρείας σας τι 
ακριβώς σημαίνει επάρκεια και ικανή 
γνώση ή, αντ'αυτού, μήπως κινείστε 
εντελώς διαισθητικά; Διότι αν σε σας δεν 
είναι σαφές το τι συνεπάγεται η καλή 
επίδοση, πιθανότατα ούτε ο νέος 
συνεργάτης, ούτε και ο προϊστάμενος ή ο 
coach αυτού, ξέρει τι εννοείτε. Η υψηλή 
επίδοση επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών! 
Και αυτή η παρατήρηση με φέρνει στη 
βασική αρχή του “άλλο είναι το τι γνωρίζω 
και άλλο το τι κάνω”.

"Γνωρίζω" Και "Κάνω" είναι δυο τελείως 
διαφορετικά πράγματα.

Ο Rosenbaum στο βιβλίο του αναφέρεται στο 
απόφθεγμα “Η Γνώση είναι Δύναμη” και εξηγεί 
πως “η πραγματική δύναμη έγκειται στο να είστε 
σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη γνώση!” 
Παραδείγματος χάριν, το να γνωρίζετε 
θεωρητικώς πώς θα διευκολυνθεί η διεξαγωγή 
μιας συζήτησης, η οποία θα αποκαλύψει τις 
ανάγκες του πελάτη, είναι τελείως διαφορετικό 
από το να κάνετε τη 
συζήτηση στην πράξη, πολλώ δε μάλλον, να την 
κάνετε αποτελεσματικά. Όλοι μας βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με μια πρόκληση διότι καλούμαστε 
να πάρουμε ως βάση ό,τι έμαθαν οι 
εκπαιδευόμενοι εντός του τυπικού πλαισίου 
μάθησης και να βρούμε τρόπο όλα αυτά να τα 
θέσουν σε εφαρμογή. Η εστίασή μας αλλάζει: 
απομακρύνεται από τους στόχους της 
εκπαίδευσης στην αίθουσα και στρέφεται προς 
την ικανή γνώση και την επαγγελματική 
επάρκεια που αποδεικνύονται στην πράξη. 
Ποιές είναι εκείνες οι συμπεριφορές τις οποίες 
υιοθετεί ο πραγματικά ικανός και πλήρως 
επαρκής επαγγελματίας υψηλών επιδόσεων;
Η απόδοση πρέπει να οριστεί συναρτήσει 
ποιότητας, παραγόμενου αποτελέσματος και 
ταχύτητας. 

Ας φύγουμε από την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
γνώσεων μέσω τεστ για να κινηθούμε προς την 
κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, της παρατήρησης 
επί τω έργω. Μια υψηλή βαθμολογία, όπως το 
100/100 σε ένα τεστ, δηλώνει ότι ο εξεταζόμενος 
ΞΕΡΕΙ μεν, δε σημαίνει ότι ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ 
κιόλας να εφαρμόσει, τη διαδικασία. Ιδιαιτέρως 
δε στο περιβάλλον της νέας μας κανονικότητας 
αυτή η βασική αρχή καθίσταται κρίσιμης 
σημασίας. Καθώς πλέον οι άνθρωποι 
εκπαιδεύονται ψηφιακά, από απόσταση, στο 
σπίτι τους, αν είστε σαφείς σχετικά με τον τελικό 
προορισμό τους, τους βοηθάτε να ξέρουν και 

πότε να ζητήσουν βοήθεια. Έτσι, φτάνουμε σε 
μια ακόμη βασική αρχή, αφού “εκπαιδεύουμε με 
σχέδιο και όχι τυχαία.”

Η επίσημη/ τυπική μάθηση είναι μόνο ένα 10% 
-20% περίπου της συνολικής. Με βάση τα 
στοιχεία, η εκπαίδευση βοηθά περισσότερο αν 
γίνεται σε ανεπίσημο πλαίσιο και προσφέρεται 
εν ώρα εργασίας. Δυστυχώς όμως, σε μεγάλο 
βαθμό αυτή η εκπαίδευση δεν είναι δομημένη - 
χαρακτηρίζεται από τον κανόνα του "διδάσκομαι 
από τα λάθη μου". Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο νέος 
συνεργάτης να μη φτάνει ποτέ στο επίπεδο 
επάρκειας λόγω ασύνδετων πρακτικών, 
ασαφών προσδοκιών και συναδέλφων 
ακατάλληλων να συνδράμουν στην ανάπτυξή 
του. O Steve Rosenbaum αποκαλεί την 
περίοδο άτυπης μάθησης “περίοδο μυστηρίου”. 
Πρόκειται για την εκπαίδευση που έπεται της 
επίσημης.

Τι συμβαίνει αφ'ης στιγμής ολοκληρωθεί η 
επίσημη εκπαίδευση; Και πώς θα ξέρετε εσείς
τι συμβαίνει; Στηρίζει ο προϊστάμενος, ή ο 
coach, το συνεργάτη με άτυπη κατάρτιση και 
νέες μαθησιακές εμπειρίες; Οι εμπειρίες και το 
επίπεδο δεξιοτήτων του εκπαιδευθέντος 
εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
ανθρώπου που του παραστέκεται. Ο 
άνθρωπος που τους κάνει coaching υιοθέτησε 
κακές συνήθειες ή ημίμετρα;  

Αν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη, όχι μόνο 

θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να 
καταφέρει κάποιος να φθάσει στο επιθυμητό 
επίπεδο επάρκειας, αλλά και το Γραφείο θα 
κινδυνεύσει να υποπέσει σε σφάλματα ή 
παραλείψεις, ή ίσως και ο υπάλληλος στον 
οποίον επενδύσατε χρόνο και χρήμα -και αυτό 
θα είναι το χειρότερο!- θα αποχωρήσει ή θα 
απολυθεί, γεγονός που με τη σειρά του θα 
επηρεάσει το ηθικό των εργαζομένων και το 
branding σας στα μάτια πελατών και 
υποψήφιων συνεργατών.

Όταν για την "περίοδο μυστηρίου", δηλ. άτυπης 
μάθησης, υπάρχει σχέδιο και τίποτα δεν 
αφήνεται στην τύχη, θα υπάρχει σαφής δομή και 
διαδικασίες που εγγυώνται μια εκπαίδευση 
καθορισμένη και αποτελεσματική.

Ο προϊστάμενος, ο μέντορας και ο 
νεοπροσληφθείς θα ξέρουν σαφώς τι σημαίνει 
ικανή γνώση και επάρκεια, τους τρόπους με 
τους οποίους ο νεοεισερχόμενος θα κατακτήσει 
το επίπεδο που θέλετε, όπως και τους ρόλους 
αλλά και τις υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου 
στην πορεία ένταξης του νέου εργαζόμενου. 
Αφιερώνοντας χρόνο στο σχέδιο και τη 
διαμόρφωση της “περιόδου μυστηρίου” ορίζουμε 
τι σημαίνει εξάσκηση, coaching, παρατήρηση και 
αξιολόγηση σε συνδυασμό με συχνή και συνεχή 
ανατροφοδότηση.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 
Η Donna ήρθε στην The Co-operators το 1995 ως κάτοχος αδείας ασφαλίστριας. Στα 25 
χρόνια που εργάζεται για την εταιρία έχει αναλάβει διάφορες αρμοδιότητες και ρόλους 
αυξημένης ευθύνης. Σήμερα είναι Μάνατζερ, Υπεύθυνη Εξεύρεσης και Ανάπτυξης νέων 
Ταλέντων και Δραστηριοτήτων. Η Ντόνα είχε την ευκαιρία να καλλιεργήσει τις δεξιότητές 
της σε πολλούς τομείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πωλήσεις, αποζημιώσεις, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη, ενώ προσφάτως ανέλαβε και την υποστήριξη της εύρεσης 
συνεργατών και ανάπτυξης επιχειρηματικών ικανοτήτων του δικτύου των 
χρηματοοικονομικών μας Συμβούλων.
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Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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7 Tips From 
Successful Tech Leaders
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Prompted by the Covid-19 pandemic, we should think about 
becoming new Tech Leaders, especially in the insurance industry. 

It’s true that vision, culture, communication, innovation and compassion 
are some of the principal qualities a leader needs to successfully direct his/her 

team these days. Tech leaders can take the following practical measures 
to improve performance and process across their agency.

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΠΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ NGUYEN DUC THANG

Με αφορμή την πανδημία του Covid-19, καλό θα είναι να αναλογιστούμε τρόπους ώστε να 
γίνουμε οι νέοι tech leaders (ηγέτες τεχνολογίας), και μάλιστα στην ασφαλιστική βιομηχανία. 

Είναι γεγονός ότι το όραμα, η κουλτούρα, η επικοινωνία, η καινοτομία και η συμπόνια 
αποτελούν είναι απαραίτητα στοιχεία για τον ηγέτη που, στις μέρες μας, θέλει να κατευθύνει 
σωστά την ομάδα του/της. Οι tech leaders θα πρέπει να εφαρμόσουν τα ακόλουθα πρακτικά 

μέτρα ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και οι διαδικασίες όλου του οργανισμού.
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Team Balance
Build a team of skilled, intelligent, and creative 
individuals who work well with each other and also 
with others, as we can say “fi t to the team”. Tech 
leaders do not have to be smart.   ey just have to 
surround themselves with smart people.

Keep it Simple
Teams should be able to create simple instructions 
about complex technology that even a beginner 
would understand. When it comes to websites, 
graphic design and everything else, less is always 
more.   e fi rst step is realizing that minimized 
content, clean graphics and web pages, and shorter 
videos (no longer than one minute) all lead to more 
consumption.

Competition
When it comes to competitors, don’t try to learn 
everything about them, this is futile. Instead, 
managers should encourage people to focus on their 
company's strengths and diff erentiators. Everyone 
in the organization needs to understand the one 
thing that makes the organization distinct and build 
on it. You want to be known in the market for this 
distinction.

Information Analysis 
You need to be a relentless analyst of information. 
Take nothing at face value. A leader needs to always 
dig deeper and ask the tough questions. 

Emotional Intelligence 
Emotional intelligence is as important in leadership 
as intellectual intelligence. If you’re a leader, you’re in 
the people business. And you can’t do that well if you 
don’t understand yourself or others. 

Global Perspective 
Global markets vary greatly according to country 
and culture. Joining GAMA, you have a chance to 
know and understand all the diff erent countries 
and cultures in the industry, you can still learn 
somethings and build a bigger picture.

Customer-Centric 
Put the customer at the center of everything your 
organization does. Advisors need to maintain a 
steady pulse on what customers want — sometimes 
anticipating what that is even before customers 
themselves know it — and then deliver on it.
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7 TIPS FOR SUCCESSFUL TECH LEADERS

Ισορροπημένη Ομάδα
 Δημιουργήστε μια ομάδα ικανών, ευφυών και δημιουργικών 
ατόμων τα οποία συνεργάζονται άνετα μεταξύ τους αλλά και με 
άλλους ώστε, όπως λέμε, “να ταιριάζουν στην ομάδα”. Οι tech 
leaders δε χρειάζεται να είναι έξυπνοι. Απλώς πρέπει να 
φροντίζουν να περιβάλλονται από έξυπνους ανθρώπους.

Απλότητα 
Οι ομάδες πρέπει να είναι σε θέση να διατυπώνουν απλές 
οδηγίες σχετικά με περίπλοκες τεχνολογίες με τρόπο που 
ακόμη και ένας αρχάριος να τις καταλαβαίνει. Σε ό,τι αφορά 
ιστότοπους, γραφικά και τα συναφή, "όσο λιγότερα τόσο 
καλύτερα".  Ένα πρώτο βήμα συνίσταται στο να 
συνειδητοποιήσουμε πως η ελαχιστοποίηση του περιεχομένου, 
τα ξεκάθαρα γραφικά και οι καθαρές ιστοσελίδες, όπως και τα 
σύντομα βίντεο (διαρκείας έως ενός λεπτού), όλα, οδηγούν σε 
αυξημένη κατανάλωση.

Ανταγωνισμός
Μιλώντας για τον ανταγωνισμό, είναι μάταιο να προσπαθείτε να 
μάθετε τα πάντα για αυτόν. Αντ' αυτού οι μάνατζερς πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να εστιάζουν στα δυνατά 
σημεία της εταιρείας και σε όλα όσα τη διαφοροποιούν έναντι 
όλων των άλλων. Όλοι στον οργανισμό θα πρέπει να 
καταλάβουν ποιό είναι εκείνο το ένα και μοναδικό 
χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει την εταιρεία από όλες τις 
υπόλοιπες και να βασιστούν πάνω του ενισχύοντας το.  
Επιδιώξτε να σας μάθει η αγορά για αυτό ακριβώς το 
χαρακτηριστικό που σας διακρίνει.

Ανάλυση Πληροφορίας  
Οφείλετε να είστε ακάματος αναλυτής πληροφορίας. Μη 
θεωρείτε πως τα πράγματα είναι έτσι όπως φαίνονται. Ένας 
ηγέτης πρέπει πάντα να σκάβει βαθύτερα και να θέτει τα 
δυσκολότερα ερωτήματα. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη 
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι τόσο σημαντική σε θέματα 
ηγεσίας όσο και η διανοητική νοημοσύνη. Αν είστε ηγέτης, 
δουλειά σας είναι οι άνθρωποι και δε γίνεται να κάνετε καλά τη 
δουλειά σας αν δεν καταλάβετε εσάς και τους άλλους. 

Παγκόσμια Προοπτική 
Οι αγορές ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και από 
κουλτούρα σε κουλτούρα.  Με τη συμμετοχή σας στην GAMA, 
σας δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσετε και να καταλάβετε τις 
διαφορετικές χώρες και κουλτούρες που ασχολούνται με τον 
κλάδο μας και να μάθετε περισσότερα ώστε να έχετε μία πιο 
αναλυτική και πλήρη εικόνα.

Πελατο-Κεντρικό  
Φροντίστε, σε ό,τι κάνει ο οργανισμός σας, ο πελάτης να 
βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Οι χρηματοοικονομικοί και 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα πρέπει πάντα να μετρούν το 
σφυγμό των πελατών τους και σε κάποιες περιπτώσεις να 
προβλέπουν και να προλαβαίνουν αυτό που θέλει ο πελάτης - 
και πριν ακόμα το συνειδητοποιήσει ο ίδιος να το προσφέρουν.

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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C LOT H I E  M . P.  LO C K H A R T 
S A L E S  T R A I N I N G  M A N A G E R / F I N A N C I A L  S E R V I C E S 
R E P R E S E N TAT I V E ,  C O L I N A  I N S U R A N C E  L I M I T E D

Birthday: October 15th
Family: Widow, Two Sons, Several Grandchildren
Social Media
Facebook & LinkedIn: Clothie Lockhart

Favorites
 • Place to Travel: Turkey & Israel (� e Holy Land)
 • Food: Lobster
 • Beverage: Tropical Fruit Smoothie
 • Hobbies: Traveling, Meeting People, and Shopping
 • Book: Upward Bound, Jack & Garry Kinder
 • Industry Leader: Dr. Keith L. Major
 • Leadership Quote: 
   “By endurance, we conquer!“

Chapter Happenings
Upcoming Events

Board Meeting • April 7th

Mix & Mingle Event (TBA) • May 21st

Webinar with Ed Deutschlander • June (TBA Date)

Developing the Leader in the New Era of Recruiting • August 16th or 23rd (TBA)

GAMA Bahamas Conference and Celebrations • August 25th–29th

FINSECA Elevate Conference (Las Vegas) • October 24th–26th

BAHAMAS CHAPTER HIGHLIGHTS

MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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MONGKOL LUSAMLIT
S E C R E TA R Y O F  G A M A  T H A I L A N D,  A I A  T H A I L A N D

Birthday: May 11
Family: Wife, Two Daughters

Social Media
Facebook: Mongkol Lu
Linkedin: Mongkol Lusamlit

Favorites
 • Place to Travel: Switzerland
 • Food: � ai Food
 • Drink: Coke
 • Hobbies: Golf
 • Book:  T25 Secrets for Sustainable Success, Phillip C. Richards
 • Industry Leader: Phillip C. Richard
 • Leadership Quote: 
   “You can have everything in life you want, if you 

will just help other people get what they want.” 

Chapter Happenings
MONTHLY FACEBOOK LIVE CLASSES
All-Day Seminar: May 18, 9:00am–5:00pm, Bangkok
Speakers:  � unyawat Chaitrakulchai, Krits Pitimana-Aree, Rujirek Kocharat, and Pramote � iramongkolchai

MONTHLY FACEBOOK LIVE CLASSES
April 8, 2021: 7:00pm – 8:30pm: “Topic & Speaker TBA”
April 15, 2021: 7:00pm – 8:30pm:  “Modern Marking for Teams", Presented by Mrs. Kanokwan Kannikar 
May 13, 2021: 7:00pm – 8:30pm: “Topic TBA”, Presented by Mr. Chuwong Tanskul
May 20, 2021: 7:00pm – 8:30pm: “Topic TBA”, Presented by Mrs. Proudpimol Puripongtasana  

THAILAND CHAPTER HIGHLIGHTS

MEMBER SPOTLIGHT

Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.



Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.
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Leveraging Technology  
for a Positive Business Impact  

�e rapid evolution of technology in recent years constantly  
creates more and more challenges in managing insurance agents

BY D I M I T R I S  G AVA L A K I S

Yet in many areas of our work, we can see technology as an ally to 
improve not only productivity but also the quality of the work itself.

Mobile or cloud applications can easily keep track of insurance 
agents’ daily work, as well as study the steps of their process, which 
is necessary in analyzing clients’ positive response percentages at 
each step. Simultaneously, the management team can use online 
monitoring to help achieve immediate and reliable results. 
�ese advancements can result in targeted intervention in sales 
steps, where insurance agents may require additional training.

What’s more, technology is valuable for analyzing existing 
clienteles’ coverage that an insurance agent shares with us. 
Properly designed applications can lead to conclusions about the 
possibilities of promoting combined coverage to customers.

Client criteria, such as age, marital status, and profession, and 
the initial record of a client’s expectation contributes towards the 

creation of weekly sales opportunities. �us, insurance 
agents can be quickly guided to targeted sales, saving time. In  
addition, constantly measuring agents’ effectiveness in sales,  
the management team can immediately proceed with  
evaluations and make necessary educational interventions.

Last but not least, we cannot overlook technology’s  
specialized possibilities and educational tools for all aspects  
of insurance agents’ work. �e ability to use these at any  
time with a targeted search for areas that require immediate  
improvement in their work is invaluable. 

�e crucial thing is to design each application with the 
 important needs of the insurance intermediary in mind and  
in a way that creates immediate benefits for them. To conclude: 
every technological tool must be accessible to its user  
in their daily professional life so they can easily master its 
continuous rather than occasional use. 

ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΧΕΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΒΑΛΑΚΗ

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια,
μας θέτει διαρκώς ενώπιον προκλήσεων διαχείρισης ασφαλιστικών συμβούλων

Και όμως, σε πολλά πράγματα, η τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί 
σύμμαχος βελτιώνοντας όχι μόνο την παραγωγικότητα αλλά και την 
ποιότητα της εργασίας μας. 

Εφαρμογές σε κινητά και cloud βοηθούν να παρακολουθούμε με άνεση 
την καθημερινότητα των συνεργατών και της ομάδας, να μελετούμε τα 
βήματα στη διαδικασία που εφαρμόζουν και να αναλύουμε τη θετική 
απόκριση των πελατών με ποσοστά σε κάθε στάδιο. Ταυτοχρόνως, η 
ομάδα των μάνατζερ μπορεί να αξιοποιήσει εργαλεία παρατήρησης για 
πιο άμεσα και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν τη στοχευμένη παρέμβαση στα βήματα 
της διαδικασίας της πώλησης, εκεί ακριβώς που οι σύμβουλοι 
ενδεχομένως χρειάζονται επιπρόσθετη εκπαίδευση. Επιπλέον, η 
τεχνολογία είναι πολύτιμη για την ανάλυση των υφισταμένων καλύψεων 
των πελατών. 

Οι κατάλληλα σχεδιασμένες εφαρμογές μπορούν  να οδηγήσουν σε 
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις δυνατότητες παροχής 
συνδυαστικής κάλυψης σε πελάτες. Κριτήρια, όπως ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση και επάγγελμα, αλλά και η καταγραφή των αρχικών 
προσδοκιών του πελάτη, βοηθούν τη δημιουργία εβδομαδιαίων ευκαιριών 

για πωλήσεις. Έτσι, οι ασφαλιστικοί και χρηματοοικονομικοί 
σύμβουλοι πραγματοποιούν εύκολα και χωρίς χρονοτριβή στοχευμένες 
πωλήσεις. Επιπλέον, οι μάνατζερς, με τη συνεχή καταγραφή και 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της ομάδας, αμέσως μπορούν να 
αξιολογούν και να παρεμβαίνουν, όπου χρειάζεται, με εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

Τελευταίο αλλά όχι έσχατο: ας μην παραβλέψουμε τις διαθέσιμες 
εξειδικευμένες τεχνολογικές δυνατότητες και τα εκπαιδευτικά εργαλεία 
που καλύπτουν κάθε έκφανση του έργου του ασφαλιστικού συμβούλου. 
Η ικανότητα χρήσης τους, ανά πάσα ώρα και στιγμή, για στοχευμένη 
διερεύνηση των πεδίων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης είναι πολύτιμη. 

Είναι ουσιώδους σημασίας να σχεδιάζουμε εφαρμογές έχοντας υπόψιν 
τις σημαντικές ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, με τρόπο 
που τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα θα είναι άμεσα για τον ίδιο/την 
ίδια. Εν κατακλείδι, κάθε τεχνολογικό εργαλείο πρέπει να είναι 
προσβάσιμο και κατανοητό για το χρήστη στην καθημερινή 
επαγγελματική του πράξη ώστε να μπορεί να εξοικειωθεί και να γίνει 
ειδικός/-ή αξιοποιώντας το συνεχώς, όχι περιστασιακά.
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Προ πενταετίας, ποσοστό κάτω του 5% των εταιρειών οικονομικής 
(εξ)ασφάλισης έπαιρναν αρκετά μέτρα για να προστατεύσουν τα 
ευαίσθητα κσι προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Από τη στιγμή 
που οι πελάτες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κίνδυνο για τα 
προσωπικά δεδομένα, κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να 
αναλαμβάνουν δράση. Έτσι, σήμερα, μετά τη θέσπιση κανονιστικού 
πλαισίου, περί το 85% των επιχειρήσεων σπεύδει να εφαρμόσει τα όσα 
προβλέπει η νομοθεσία — αν και αρκετοί έχουν μείνει λίγο πίσω.

Η πανδημία του COVID-19 έχει φέρει ακόμη πιο πολύ στο προσκήνιο την 
κυβερνοασφαλεία. Μια που πολλοί άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, 
είναι θεμιτός ένας παραλληλισμός με την Άγρια Δύση. Βλέπετε, ο 
καθένας επιλέγει μόνος την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει για να 
μοιραστεί αρχεία, να κάνει τηλεδιασκέψεις, να κάνει οτιδήποτε άλλο και 
πολύ συχνά όλα αυτά γίνονται χωρίς καν να υπάρξει η δέουσα επιμέλεια 
για τη διατήρηση της πληροφορίας σε ασφαλές περιβάλλον. Πάρα 
πολλοί επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης προσπαθούν απλώς να 
κάνουν τη δουλειά τους, ο καθείς με το δικό του τρόπο.

Το θέμα είναι όχι κατά πόσον τελικά κάποιος θα έρθει να χτυπήσει την 
πόρτα της εταιρείας σας με κακές προθέσεις αλλά το πότε αυτό θα 
συμβεί. Διότι, ναι, κάποια στιγμή θα συμβεί. Και είτε η εταιρεία σας 
διαθέτει πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας είτε όχι, ο τρόπος μέσω του 
οποίου εσείς φροντίζετε για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
θα καθορίσει την έκβαση και τις συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος. Σε 
μία εταιρεία που διαθέτει και εφαρμόζει πρόγραμμα και πολιτικές 
κυβερνοασφαλείας, μια επίθεση από χάκερ θα είναι απλώς ένα συμβάν 
που θα εντοπιστεί και θα αντιμετωπισθεί. Για την εταιρεία που δε διαθέτει 
επαρκή προστασία και πρόγραμμα κυβερνοασφαλείας, ένα τέτοιο 
περιστατικό συχνά σημαίνει μια σημαντική παραβίαση που θα πρέπει να 
αναφερθεί και να καταγγελθεί στις Αρχές. Να έχετε υπόψιν ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι αρχές και ο κανονιστικός φορέας θα ζητήσουν 
πληροφορίες όχι μόνο αναφορικά με το ποσόν ή περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και το μέγεθος της διαρροής, αλλά 
θα σας ρωτήσουν και ποιο πρόγραμμα εφαρμόζει σε θέματα 
κυβερνοασφαλείας η εταιρεία σας.

Πάντως, παραμένει σημαντικό το να μην εστιάζουμε στα εργαλεία 
κυβερνοασφαλείας περισσότερο από ό,τι στον τελικό στόχο, ο οποίος 
είναι να προστατέψουμε την επιχείρησή μας και τα δεδομένα που 
κατέχει. Θυμηθείτε: για τη μικρή επιχείρηση, μία παραβίαση μπορεί να 
σημάνει το τέλος της ζωής της.

O Τζεφ Ρηντ, επικεφαλής ασφαλείας της πληροφορίας για το Δίκτυο 
Ασφάλισης Advantage Insurance Network, μας περιγράφει ένα σύνηθες 
πρόβλημα ασφαλείας. “Δε γίνεται να αφήσω το προσωπικό να 
αποφασίζει μόνο του ποιο πρόγραμμα προστασίας από ιούς θα 
χρησιμοποιήσει, πότε θα κατεβάσει την επικαιροποιημένη έκδοσή του,
ή ποιο μέηλ θα στείλει κρυπτογραφημένο και ποιο όχι. Ούτε μπορώ να 
τους επιτρέψω να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα καταργηθεί προσωρινά
η επιλογή της κρυπτογράφησης. Διότι, αν το αφήσω στα χέρια τους, δεν 
αποκλείεται να ξεχάσουν να επαναφέρουν τη ρύθμιση και τότε, αίφνης,
θα υπάρξει τεράστιο κενό ασφαλείας στο δικό μου κυβερνοπρόγραμμα, 
προφανώς όχι από πρόθεση, διότι εμείς εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 
πολιτική κρυπτογράφησης όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αλλά επειδή ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
απενεργοποιήσει τη ρύθμιση μόνος του. Η απάντησή μας σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο πρόβλημα είναι η εφαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας

όπως αυτές ορίζονται στις πολιτικές μας και μέσω λύσεων τις οποίες
θα διαχειριζόμαστε σε κεντρικό επίπεδο.” 

Ο Reed, επίσης, εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων σε θέματα 
προμήθειας λογισμικού. Η οικιακή έκδοση ενός προγράμματος, σε αντίθεση 
με την επαγγελματική έκδοση, δεν συνοδεύεται εγγενώς από δυνατότητα 
συμβατότητας και συμμόρφωσης με το πλαίσιο ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Και εξηγεί:«Η έκδοση για οικιακούς χρήστες αναφέρει ότι δεν 
προσφέρει καλύψεις και άρα, προφανώς, θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με 
θέματα κυβερνοασφάλειας. Εξυπακούεται ότι σε αυτήν την περίπτωση η 
εταιρεία σας, αν κάνει χρήση της μη-επαγγελματικής έκδοσης, είναι 
εκτεθειμένη τόσο σε κινδύνους όσο και από άποψη κανονιστικής 
συμμόρφωσης, υλικού και λειτουργικού συστήματος».

Τυφλά Σημεία 
Κάτι που πολλοί δεν κάνουν σωστά ή συχνά είναι το απλό reboot του 
συστήματος. Οι χρήστες συχνά δεν κάνουν reboot (επανεκκίνηση) όταν τους 
προτείνεται, ίσως γιατί εκείνη την ώρα είναι απασχολημένοι οπότε το 
αναβάλλουν για αργότερα ενώ τελικώς αφήνουν να περάσει ένα εξάμηνο. Δε 
συνειδητοποιούν όμως ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ζητά να 
γίνει reboot ώστε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις ασφαλείας και 
προστασίας, των οποίων ο ρόλος είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια 
του συστήματος και των προσωπικών δεδομένων.
Για πολλές εταιρείες, τα προσωπικά κινητά τηλέφωνα αποτελούν, επίσης, 
τυφλό σημείο. Ακόμη και χωρίς πανδημία συχνά ακούμε να εφαρμόζεται το 
σενάριο του "Φέρε τη δική σου συσκευή" (BYOD). Τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) είναι απίστευτα εύχρηστα, μεταφέρονται όμως παραπέφτουν, 
ή χάνονται κιόλας, εξίσου εύκολα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε τον τρόπο με 
τον οποίο, από απόσταση, θα μπορεί κανείς να καθαρίσει τη συσκευή του και 
να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχει αποθηκεύσει προσωρινά αλλά 
θα πρέπει επίσης να ξέρει κανείς τι δυνατότητες προσφέρει μια συσκευή 
χειρός για πρόσβαση σε εταιρική υποδομή. 

Είναι εξίσου χρήσιμο έως και απαραίτητο να διαθέτει κάποιος και να 
αποθηκεύει αρχεία καταστάσεως κυβερνοασφάλειας. Αν τυχόν οι εταιρείες 
δεν αποθηκεύουν αυτές τις εκθέσεις και τα αρχεία τακτικά, στο τέλος δε θα 
μπορούν να προσκομίσουν στις αρχές αποδεικτικά στοιχεία σε δεδομένη 
χρονική στιγμή που θα τους ζητηθούν. Σε ενδεχόμενη επέλευση συμβάντος ή 
παραβίασης, κάθε εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στις αρχές 
ότι κάνει ό,τι πρέπει για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών.
Επίσης η συνεργασία με επαγγελματίες της οικονομικής (εξ)ασφάλισης και 
brokers θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα μείζον ερώτημα, το οποίο 
κυριαρχεί σε όλους τους τομείς που ασχολούνται με την οικονομική ασφάλεια 
σήμερα, είναι το κατά πόσον οι εταιρείες φέρουν την ευθύνη για τους δικούς 
τους επαγγελματίες οικονομικής εξασφάλισης μόνο ή και για τους brokers 
τους. 
Να θυμάστε ότι οι ομάδες κυβερνοασφάλειας μιας εταιρίας, από τη μια, και το 
Τμήμα Πληροφορικής (ΙΤ), από την άλλη, θα πρέπει πάντοτε να είναι δύο 
ξεχωριστές ομάδες. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για το IT διαχειρίζεται τους 
χρήστες σας, τους υπολογιστές, το δίκτυο και το help desk. Επίσης διαθέτει 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, και θα πρέπει να την αντιμετωπίζετε ως 
υψηλού κινδύνου. Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την κυβερνοασφάλεια 
είναι εκείνη που ορίζει προδιαγραφές και ρυθμίσεις στον κυβερνοχώρο, 
πιστοποιεί τη συμμόρφωση, ανταποκρίνεται σε συμβάντα και διατηρεί 
αποθηκευμένα σε ασφαλές περιβάλλον τα δεδομένα ενώ θα παράσχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία, όποτε χρειαστεί και δη σε περίπτωση παραβίασης, για 
την υπεράσπισή σας ενώπιον των αρχών.

Σώοι και Ασφαλείς 
«Το σημαντικότερο είναι, να εξασφαλίσουμε ότι τα συμβάντα θα μένουν στο 
επίπεδο της ανεπιτυχούς απόπειρας χωρίς ποτέ να εξελιχθούν σε 
παραβιάσεις ασφαλείας», τονίζει ο Reed.. «O μόνος τρόπος να το πετύχετε 
αυτό, είναι να φροντίσετε να προστατεύσετε και να ασφαλίσετε την 
επιχείρησή σας. Θέλετε να παίζετε απλώς αμυντικά ή να περάσετε στην 
επίθεση;

Εφόσον στόχος μου είναι η ανάπτυξη και προσέλκυση νέων πελατών, 
επιδιώκω την υψηλότερη απόδοση της επένδυσής μου σε 
κυβερνοασφάλεια. Και ο μόνος τρόπος να το καταφέρω αυτό, είναι να 
εντάξω το θέμα στην ευρύτερη κουβέντα που κάνω με κάθε υποψήφιο 
πελάτη που σκέφτεται να συνεργαστεί μαζί μου».

Μια τελευταία επισήμανση: Μη δημοσιοποιείτε τις 
λεπτομέρειες του δικού σας προγράμματος 
κυβερνοασφάλειας για να μην αποκτήσουν κάποιοι 
κακόβουλοι γνώση των συστημάτων σας. Επίσης, μην 
ισχυριστείτε ποτέ ότι είναι αδύνατον να σας χακάρουν
αφού και αυτό ενδέχεται να το εκλάβουν ως πρόκληση.


