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Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3000 εργαζόµενοι
Το 75% είναι επιστήµονες και 
ερευνητές.
Eρευνητικές υποδοµές σε 5 
κράτη µέλη.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι η εσωτερική επιστηµονική υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έρευνα που πραγµατοποιεί συµβάλλει στη 
διαµόρφωση των πολιτικών της ΕΕ χάρη στην παροχή ανεξάρτητης 
συµβουλευτικής υποστήριξης βάσει επιστηµονικών στοιχείων.
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• Κρίσιµες υποδοµές: Διαχείριση κινδύνου η 
ανθεκτικότητα;

Είναι πρακτικά αδύνατο
να προβλεφθούν όλα τα 
πιθανά σενάρια 
κινδύνου είναι όµως 
εφικτό να σχεδιαστούν 
µέτρα ανθεκτικότητας
υποδοµών ώστε να 
συνεχίζουν να παρέχουν 
υπηρεσίες κατά την 
διάρκεια απρόβλεπτων 
γεγονότων.
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Εσωτερική απειλή
• Σηµαντικό πρόβληµα για όλους τους 
φορείς σε παγκόσµια κλίµακα

• Ριζοσπαστικοποίηση, οικονοµικά 
κίνητρα, δυσαρεστηµένοι υπάλληλοι

• Κινητήρια δύναµη για φυσικές 
επιθέσεις και κυβερνο-επιθέσεις από 
εξωτερικούς παράγοντες

• Ανίχνευση
• Τι είδους δράση; Επίγνωση, 
εκπαίδευση, νοµικά µέτρα;

Computer business review
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Πολυπλοκότητα και συστήµατα συστηµάτων

• Κατανόηση αναδυόµενης 
συµπεριφοράς

Αλληλεξαρτήσεις
Φαινόµενο domino

Αλληλεπιδράσεις
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IoT, Κρίσιµες υποδοµές και ψηφιοποίηση

• Οι κρίσιµες υποδοµές βασίζονται σε βιοµηχανικά συστήµατα 
ελέγχου για να παρέχουν υπηρεσίες

• Η πολυπλοκότητα και συχνότητα των
• απειλών έχει αυξηθεί.

• Θέµατα προς διερεύνηση:
ü Ανθεκτικότητα vs ασφάλειας
ü Έγκαιρη προειδοποίηση
ü Ικανότητες προσωπικού
ü Πιστοποίηση προσωπικού
ü Πιστοποίηση συστηµάτων
ü 5G

©deepagopi2011 – Fotolia.com
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Κίνδυνοι διακυβέρνησης
• Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των υποδοµών?

• Ιδιωτικός τοµέας, δηµόσιος τοµέας ή 
συνδυασµός.

• Εξωτερικές επενδύσεις, κερδοσκοπικά 
κεφάλαια, εξαγορές, κτλ.

• Είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
ξεκάθαρο;

•

• Οικονοµικό κέρδος σε συνδυασµό µε
ανθεκτικότητα και ασφάλεια

Source: Terem Technologies

http://www.terem.com.au/blog/should-australian-innovators-be-connecting-to-global-markets-sooner-2/
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Υβριδικές Απειλές και Γεωπολιτικοί κίνδυνοι
• Στόχος: Αµφισηµία
• Πολλαπλές παράλληλες ή 
συγχρονισµένες επιθέσεις

• Ενορχηστρωµένη και καλά 
οργανωµένη απειλή

• Αόρατες επιθέσεις
• Ο ρόλος των ΜΜΕ

• Ανθεκτικότητα
• Απόκριση από ολόκληρη 
την κοινωνία

The landscape of Hybrid Threats: A conceptual model, 
G.Giannopoulos, M. Theocharidou, H. Smith, JRC117280, 2020
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Stay in touch

•EU Science Hub: ec.europa.eu/jrc

•Twitter: @EU_ScienceHub

•Facebook: EU Science Hub - Joint Research Centre

•LinkedIn: Joint Research Centre

•YouTube: EU Science Hub


