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Κατανοώντας τους παράγοντες που οδηγούν στο κυβερνοέγκλημα, 

νέες μεθόδοι για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον περιορισμό 

κυβερνοεγκληματικής συμπεριφοράς 

 

Συντάχτηκε από την SIMAVI εκ μέρους της κοινοπραξίας CC-DRIVER 
 

 
Το ηλεκτρονικό έγκλημα αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς και προκαλεί άνευ 
προηγουμένου οικονομικές απώλειες, κοινωνική αναταραχή και ζημιά. Η ύπαρξη εργαλείων 
hacking ως υπηρεσία στον σκοτεινό ιστό έχει καταστήσει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο 
πολύ προσιτό σε μη εξελιγμένους και μερικές φορές λιγότερο τεχνικά καταρτισμένους χάκερ. 
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, ωστόσο, είναι να 
κατανοήσουμε τους ανθρώπινους παράγοντες πίσω από το ηλεκτρονικό έγκλημα, ειδικά για 
τους νέους. 
 
Το έργο CC-DRIVER στοχεύει να εξετάσει τους παράγοντες πίσω από την εγκληματικότητα 
στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δίνοντας έμφαση στους 
παράγοντες που οδηγούν τους νέους στο κυβερνοέγκλημα γενικά, καθώς και στο 
κυβερνοέγκλημα ως υπηρεσία. 
 
Μέρος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης 
τρωτότητας (SAQ) που μπορεί να βοηθήσει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) να προστατευθούν από τους εγκληματίες 
στον κυβερνοχώρο λαμβάνοντας μέτρα άμυνας, οργανωτικά μέτρα, εκτιμήσεις κόστους- 
οφέλους, καθως και μέσω της ευαισθητοποίησης αναφορικά με θεμελιώδη δικαιώματα, 
όπως τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. 
 
Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, που κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα (Ιούλιος 2022), 
έχει ως στόχο να παράσχει στις ΜΜΕ και στις ΟΚΠ μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας τους και, το πιο σημαντικό, συστάσεις για τον τρόπο 
ενίσχυσης της ασφάλείας τους. Το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης προορίζεται ως ένα 



ισχυρό, πρακτικό και οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για ΜΜΕ και ΟΚΠ, καθόσον η 
πρόσληψη επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας για τη διενέργεια μιας τέτοιας αξιολόγησης, 
θα επιβάρυνε υπερβολικά τους πόρους τους. 
 
Στόχος μας είναι η συλλογή 100 ανώνυμων απαντήσεων για να αναπτύξουμε μια έκθεση που 
θα περιέχει ποσοτικά και ποιοτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας 
των ΜΜΕ και των ΟΚΠ, η οποία και θα δημοσιευθεί. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν 
αποθηκεύει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση των 
ερωτηθέντων. 
 
Εάν εργάζεστε σε ΜΜΕ ή σε ΟΚΠ και θα θέλατε να απαντήσετε στο δωρεάν αυτό 
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης τρωτότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας 
μαζί μας μέσω των παρακάτω καναλιών: 

• Ιστοσελίδα: https://www.ccdriver-h2020.com/ 

• Twitter: @CcdriverH2020 

• LinkedIn: CC-Driver Project 

• Email: ccdriver@trilateralresearch.com 
 
 
 

 

 
  

Το έργο CC-Driver - Κατανοώντας τους παράγοντες που οδηγούν στο 

κυβερνοέγκλημα, νέες μεθόδοι για την πρόληψη, τη διερεύνηση και 

τον περιορισμό κυβερνοεγκληματικής συμπεριφοράς- χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , με αριθμό σύμβασης Νο 883543 
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