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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
MARITIME 4.0 

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού παγκοσμίως οδηγεί την επανάσταση και στη ναυτιλία του 
21ου αιώνα, γνωστή και ως Maritime 4.0 

- Βελτιστοποίηση 
λειτουργιών 

- Αποτελεσματικότερη 
διαχείριση στόλου 

- Μείωση 
περιβαλλοντικού    
αποτυπώματος 

- Μείωση 
κατανάλωσης 
καυσίμων 

- Μείωση κόστους 

- Ανοιχτά και 
συνδεδεμένα 
συστήματα 

 Δυνατότητα 

συνδεσιμότητας 
συστημάτων 
λειτουργιών (ΟΤ) 
σε πληροφοριακά 
περιβάλλοντα (ΙΤ) 

- Μεγαλύτερο 
πεδίο δράσης για 
επίθεση 

- Συστήματα 
ευάλωτα σε 
επιθέσεις 

- Επιπλέον κενά 
ασφάλειας  



ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 



BIG DATA ANALYTICS 

Τι προσφέρει?  

 Έγκαιρη ενημέρωση 

 Διαμόρφωση στρατηγικής 

 Αύξηση αποδοτικότητας 
εργαζομένων 

 Αύξηση χρήσης πόρων 

 Βελτίωση παρακολούθησης 

 Βελτίωση εμπειρίας πελατών 

 Δημιουργία γνώσης 

 Σύνδεση οντοτήτων που πριν δεν 
επικοινωνούσαν  



ROBOTICS 



SENSORS 

Εξελίξεις 

 Αύξηση ποσοστού ασύρματων 
sensor 

 Οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες 
με λιγότερη καλωδίωση 

 Τα νέα δίκτυα sensor θα είναι 
έξυπνα, φθηνά και θα απαιτούν 
ελάχιστη ισχύ 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Εξελίξεις 

 Παρακολούθηση high definition 

video από το πλοίο 

 RFIDs θα επιτρέπουν την 
παρακολούθηση των πόρων 
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωή τους 

 Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις θα 
αντικατασταθούν από 
απομακρυσμένες 

 Αυτόνομη λειτουργία  
 Παρακολούθηση φορτίου από  

πελάτες ακόμα και όταν είναι στο 
πλοίο 

 Βελτίωση της  ψυχαγωγίας του 
πληρώματος 



SMART SHIP 

Πλεονεκτήματα 

 Μείωση των πόρων για τη 
διαχείριση του πλοίου 

 Λήψη αποφάσεων σε πραγματικό 
χρόνο 

 Χρήση δεδομένων λειτουργίας 
κατά το σχεδιασμό νέων πλοίων 

 Μείωση ανθρώπινων λαθών 

 Βελτιστοποίηση συντήρησης 

 Βελτιστοποίηση λειτουργίας 



ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ?  
Συστήματα 
επικοινωνίας 

Συστήματα 
πλοίου 

Data  

analytics 

Sensors 

Robots 

Smart Ships 

Διαθεσιμότητα 

Εμπιστευτικότητα 

Ακεραιότητα 

Διαθεσιμότητα 

Ακεραιότητα 

Jitter & delay 

Διαθεσιμότητα 

Εμπιστευτικότητα 

Ακεραιότητα 

Διαθεσιμότητα 

Ακεραιότητα 

Jitter & delay 

 
Διαθεσιμότητα 

Jitter & delay 

 

Διαθεσιμότητα 

Ακεραιότητα 

Jitter & delay 

 

Κυβερνοασφάλεια και 
Ασφάλεια Πληροφοριών 



ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ενσωμάτωση νέων 

τεχνολογιών 

Βελτιστοποίηση χρήσης 

Μείωση διαχειριστικού 
κόστους 

Κανονιστικές απαιτήσεις 

Cybersecurity Drills 

Υιοθέτηση και εφαρμογή 
Πλαισίου Διαχείρισης 

Κυβερνοασφάλειας και 
Ασφάλειας Πληροφοριών 

Διασφάλιση της 
ομαλής 

λειτουργίας ΟΤ 
& ΙΤ Συστημάτων 



CYBERSECURITY DRILLS - ΣΚΟΠΟΣ 

 

 

 

Εφαρμογή των ικανοτήτων, δοκιμή του εξοπλισμού και 
επιβεβαίωση της ορθότητας των διαδικασιών ανίχνευσης και 

αποτροπής απειλών Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας 
Πληροφοριών 

 

 

 



CYBERSECURITY DRILLS – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕς 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

THE GUIDELINES ON  CYBER SECURITY ONBOARD SHIPS 

Respond to and recover from cyber security incidents 
it is important to regularly drill the response plan and develop contingencies according to lessons 

learned about the threats, vulnerabilities and impacts 
 

 

Tanker Management and Self Assessment  

13 Maritime Security 
13.1.3 Measures have been developed to mitigate and respond to all identified threats to vessels 

and shorebased locations 

Mitigating measures may include: ….. Drills and training ……. 
 



CYBERSECURITY DRILLS - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
\ 

Ασκήσεις επί χάρτου 

Phishing emails 

Spear Phishing emails 

Internal Scan  

External Scan 

Denial of  Service  

Σύνδεση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής 

Παραβίαση φυσικής ασφάλειας 



CYBERSECURITY DRILLS - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Σενάριο 

Σχεδιασμός του σεναρίου 
που θα εκτελεστεί 

Ομάδα 

Καθορισμός της ομάδας που 
θα εκτελέσει το σενάριο 

Σκοπός 

Για κάθε δοκιμή θα πρέπει να καθορίζεται ο 
σκοπός καθώς και τα επιθυμητά αποτελέσματα 

Προγραμματισμός 

Προγραμματισμός των 
δοκιμών σε ετήσια βάση 

A 

B 

C 

D 



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕς ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

A 

B 

C 

D 

Δοκιμές 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Πλαίσιο Κυβερνοασφάλειας & 
Ασφάλειας Πληροφοριών 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


