
Έλεγχος ωριμότητας και συνεχής 
βελτίωση της κυβερνοασφάλειας και 

κυβερνοάμυνας ενός οργανισμού

Πχος (Μ) Σ. Παπαγεωργίου ΠΝ
Δντης ΓΕΕΘΑ/Ε5 (Δνση Κυβερνοάμυνας)

spapageorgiou@mil.gr



Περιεχόμενα

● Ορισμοί-Εισαγωγή

● Βασικές αρχές επιτυχημένης Κυβερνοασφάλειας & Κυβερνοάμυνας

● Έλεγχος ωριμότητας του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας

● Έλεγχος λειτουργικότητας

● Επίλογος

● Ερωτήσεις



Τι είναι η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοάμυνα για 
έναν οργανισμό;

Δεν ειναι τίποτα άλλο από την προστασία και διατήρηση της λειτουργικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την προστασία των δεδομένων. 

Με απλά λόγια διατήρηση της παραγωγικότητας μέσω της προστασίας των υπηρεσιών 

και των δεδομένων.



Εισαγωγή

● Οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, συχνά επικεντρώνονται στις απειλές και τις 
παραβιάσεις που κυριαρχούν στους τίτλους του διαδικτύου, εφημερίδων κλπ με απλά 
λόγια στις επιθέσεις που περισσότερο προκαλούν εντύπωση και όχι απαραίτητα σε 
εκείνες που είναι πιο κρίσιμες και πολύ συγκεκριμένες για τον οργανισμό τους. 

● Οι CISO πρέπει να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ του τι χρειάζεται σε ένα 
πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας και των ρίσκων που πρέπει να 
αναλάβουν και να αποδεχτούν, προκειμένου να λειτουργήσει και να προχωρήσει πιο 
μπροστά, πιο παραγωγικά και πιο επιτυχημένα η επιχείρηση. 

● Χωρίς αυτή την ισορροπία, οι οργανισμοί χάνουν ευκαιρίες ανάπτυξης και μένουν 
πίσω σε παραγωγικότητα. 

● Δεν πρέπει οι απαιτήσεις ενός CISO να βασίζονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο 
συμμόρφωσης, αλλά να συνδυάζουν απειλή, παραγωγικότητα και την ελευθερία του 
οργανισμού να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες με πολύ γρήγορο ρυθμό. 



Αναθεώρηση της κυβερνοασφάλειας

● Οι Διευθυντές ασφάλειας πληροφοριών (CISO’s) θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον 
τρόπο υλοποίησης της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας.

● Η ιδέα είναι η κυβερνοασφάλεια να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις τις επιχείρησης 
και όχι η επιχείρηση στην κυβερνοασφάλεια. 

● Ο στόχος είναι η παροχή ενός οικοσυστήματος που εξισορροπεί την επιτακτική 
ανάγκη προστασίας της επιχείρησης με την ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων, νέων 
ριψοκίνδυνων τεχνολογιών για να παραμείνει ανταγωνιστική και παραγωγική.



Κατανόηση της απειλής

● Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας είναι πως οι Zero-day επιθέσεις αποτελούν 
το 0.4% του συνόλου των επιθέσεων στην προηγούμενη 10ετία. 

● Με απλά λόγια, η πλειοψηφία των κυβερνοεπιθέσεων που πραγματοποιούνται 
βασίζονται σε γνωστές αδυναμίες και τεχνικές. 

● Κατά συνέπεια η κυβερνοασφάλεια και η κυβενροάμυνα θα πρέπει να εστιάζονται και 
να καλύπτουν το σύνολο των γνωστών απειλών.



Επιτυχία της κυβερνοασφάλειας,
Βασικές αρχές εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας:

• Προχωράμε στην υλοποίηση της κυβερνοασφάλειας βασιζόμενοι στον κίνδυνο, στην 
συγκεκριμένη απειλή που αφορά τον οργανισμό μας και όχι σε μία λίστα (check list) ή 
απαίτηση συμμόρφωσης.

• Υποστηρίζουμε την επιχειρηματική παραγωγικότητα, την υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, 
αντί να εστιαζόμαστε αποκλειστικά στην προστασία της δικτυακής υποδομής.

• Ως υπεύθυνοι ασφαλείας θα πρέπει να παρέχουμε ευελιξία, να είμαστε διευκολυντές 
και όχι απλά υπερασπιστές, προστάτες της δικτυακής πληροφοριακής υποδομής.

• Προσδιορίζουμε πώς ρέουν οι πληροφορίες και τις διευκολύνουμε, δεν προσπαθούμε 
να τις ελέγξουμε. 

• Γινόμαστε ανθρωποκεντρικοί και αποδεχόμαστε τα όρια της τεχνολογίας.

• Επενδύουμε στην κυβερνοάμυνα, δηλαδή στον εντοπισμό και την απόκριση και 
σταματάμε να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τέλεια τον οργανισμό.



Τι θα κάνει την διαφορά;

Τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας, στο τρίπτυχο, τεχνολογία, διαδικασίες προσωπικό:

● Στις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας προηγούνται οι 
αποτελεσματικές διαδικασίες και οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, με τις τεχνολογίες 
να αποτελούν κινητήρια δύναμη ή οδηγός αποτελεσματικότητας για μια ήδη 
αποτελεσματική ομάδα κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας.

● Με απλά λόγια, πρέπει να διαθέτουμε καλούς επαγγελματίες, να ακολουθούμε 
διαδικασίες και όλα να τα υποστηρίζουμε με την κατάλληλη τεχνολογία.

● Συνεπώς πολύ βασικό, θα πρέπει να έχουμε γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών.



● Endpoint Protection Platform (EPP)

● Endpoint Detection and Response (EDR)

● Secure Web Gateway

● CASBs (Cloud access security brokers)

● Unified Endpoint Management (UEM)

● Data Sanitization

● Zero Trust Network Access (ZTNA)

● Mobile Threat Defense (MTD)

● Browser Isolation

● Desktop as a Service (DaaS)

● Device Endpoint Security for Frontline 
Workers

● Business Email Compromise Protection (BEC) 

Παραδείγματα προηγμένων συστημάτων και 
τεχνολογιών καθώς και υπηρεσιών ασφαλείας:

● Secure Access Service Edge (SASE)

● BYOPC Security

● Security Service Edge (SSE)

● Extended Detection and Response (XDR)

● Unified Endpoint Security (UES)

● Cyber Asset Attack Surface Management 
(CAASM)

● Digital Risk Protection Services (DRPS)

● Vulnerability Prioritization Technology (VPT)

● Managed Detection and Response (MDR)

● Network Detection and Response (NDR)

● Cyber Threat Intelligence (CTI)

● OT security



Ερωτήσεις

● Είμαστε ασφαλείς, εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε το σύνολο των κυβερνοαπειλών, 
ποιο είναι το επίπεδο ωριμότητας της κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας του 
οργανισμού μας;

● Το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνολογία και οι διαδικασίες που ακολουθούμε έχουν 
ελεγχθεί ότι πραγματοποιούν αυτό για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί και ρυθμιστεί 
αντίστοιχα;



Απαντήσεις στις ερωτήσεις



Ποιο είναι το επίπεδο ωριμότητας της 
κυβερνοασφάλειας και κυβερνοάμυνας του οργανισμού 

μας;
● Χρήση του CSET εργαλείου για τον υπολογισμό του επιπέδου ωριμότητας.

● CSET (Cyber Security Evaluation Tool)

– https://www.cisa.gov/uscert/ics/Downloading-and-Installing-CSET

● Με το CSET, μπορούμε με βάση ένα διεθνές πρότυπο να υπολογίσουμε το που 
βρισκόμαστε, να καθορίσουμε το επίπεδο ωριμότητας του οργανισμού μας και να 
καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο.

● Με απλά λόγια μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου δημιουργούμε ένα 
χρονοδιάγραμμα της μορφής:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/Downloading-and-Installing-CSET


https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle



Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε το σύνολο των 
κυβερνοαπειλών;

Χρήση του  DETT&CT εργαλείου για τον υπολογισμό του επιπέδου εντοπισμού των 
κυβερνοεπιθέσεων.

● DETT&CT

– https://github.com/rabobank-cdc/DeTTECT

DeTT&CT σημαίνει: DEtect Tactics, Techniques & Combat Threats. 

Το συγκεκριμένο εργαλείο μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε το επίπεδο 
εντοπισμού της κυβερνοαπειλής με βάση τον πίνακα https://attack.mitre.org/ .

Μας βοηθά ώστε να βελτιώνουμε τις δυνατότητες εντοπισμού με την βελτίωση των 
ρυθμίσεων συλλογής log files.

https://github.com/rabobank-cdc/DeTTECT
https://attack.mitre.org/


Πως εντοπίζουμε που βρισκόμαστε και τι χρειαζόμαστε

Χρήση του  SCAP εργαλείου για τον υπολογισμό του επιπέδου ασφαλείας ενός 
προσωπικού υπολογιστή. 

● Security Content Automation Protocol (SCAP)

– https://dl.dod.cyber.mil/wp-content/uploads/stigs/zip/scc-5.4.2_Windows_bundle.zip

Το Security Content Automation Protocol (SCAP) αποτελεί μία μεθοδολογία που με την 
χρήση συγκεκριμένων προτύπων, μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε 
αυτοματοποιημένα διαχείριση ευπαθειών (vulnerability management), μέτρηση και 
συμμόρφωση με συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας.  

https://dl.dod.cyber.mil/wp-content/uploads/stigs/zip/scc-5.4.2_Windows_bundle.zip


Το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνολογία και οι διαδικασίες που 
ακολουθούμε έχουν ελεγχθεί ότι πραγματοποιούν αυτό για το οποίο 

έχουν εκπαιδευτεί και ρυθμιστεί αντίστοιχα;

Για να αξιολογήσουμε εάν το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνολογία και οι διαδικασίες 
που ακολουθούμε πραγματοποιούν αυτό για το οποίο έχουν εκπαιδευτεί και ρυθμιστεί 
αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία όπως το caldera; 

● https://github.com/mitre/caldera

● Το CALDERA™ είναι μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας, που έχει σχεδιαστεί για να 
αυτοματοποιεί εύκολα την προσομοίωση του επιτιθέμενου, με απλά λόγια δίνει την 
δυνατότητα σε μία κόκκινη (επιθετική) ομάδα, να αυτοματοποιεί το σύνολο των 
επιθέσεων που περιγράφονται στον πίνακα ATT&CK της MITRE και να 
αυτοματοποιεί την απόκριση σε περιστατικά. 

● Μας βοηθά στην αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας του 
οργανισμού μας, καθώς και στην εκπαίδευση των αμυνομένων (μπλε ομάδα). 

https://github.com/mitre/caldera


Συμπεράσματα

● Για αποτελεσματική κυβερνοασφάλεια και κυβερνοάμυνα, ένας οργανισμός 
χρειάζεται να διαθέτει και να εφαρμόζει διαδικασίες, όπως την περιοδική μέτρηση του 
επιπέδου ωριμότητας, να  κατανοεί και να υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες και να έχει 
επαγγελματίες ευέλικτους, που όλοι μαζί εκτός από την ασφάλεια, θα υποστηρίζουν 
την λειτουργικότητα και την παραγωγικότητα του οργανισμού.



Ερωτήσεις;
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