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Κυβερνοασφάλεια σε Δικηγορικά γραφεία και Δικηγόρους 

 

Η κυβερνοασφάλεια  είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο απασχολεί πλέον όλες τις 

επιχειρήσεις. Καθώς η χρήση του διαδικτύου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κατά την 

διεκπεραίωση σχεδόν όλων των εργασιών στους πλείστους τομείς εργασίας, μεγαλώνει μέρα με 

την ημέρα, η ανάγκη για λήψη μέτρων από εργοδότες και εργαζομένους για την διασφάλιση και 

διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών που λαμβάνουν και 

διαχειρίζονται. 

  Το ηλεκτρονικό έγκλημα, ή αλλιώς έγκλημα στον κυβερνοχώρο (cybercrime) εξελίσσεται 

και βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους να πλήττει γραφεία και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η κυβερνοασφάλεια είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει 

να απασχολεί όλους. Φυσικά οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία δεν εξαιρούνται. Όσο η 

τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο περισσότερο το δικηγορικό επάγγελμα αλλάζει και ψηφιοποιείται, 

και όσο ψηφιοποιείται, τόσο μεγαλύτερη καθίσταται η ανάγκη για την λήψη μέτρων που θα 

θωρακίζουν τους δικηγόρους από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Σε αυτό λοιπόν το σημείωμα 

παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικούς τρόπους, σύμφωνα με τους οποίους μπορούμε να 

διατηρήσουμε το δικηγορικό μας γραφείο ασφαλή, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, από 

κυβερνοεπιθέσεις.  

Οι δικηγόροι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

προστατεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία ενός δικηγορικού γραφείου. Στα περιουσιακά στοιχεία 

αυτά συμπεριλαμβάνονται τα προσωπικά και άλλα δεδομένα των πελατών και όχι μόνο, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους καθώς και οι έξυπνες συσκευές τους. Όσον αφορά τα προσωπικά 

δεδομένα, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται με ασφάλεια ούτως ώστε να 

συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία  

προσωπικών δεδομένων (GDPR). Ο κάθε εργαζόμενος σε δικηγορικό γραφείο θα πρέπει να 

γνωρίζει πως να χειρίζεται τα δεδομένα των πελατών. Επιπλέον, η όποια παραβίαση δεδομένων 

θα πρέπει να καταγγέλλεται άμεσα στην Επίτροπο Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης, τον τελευταίο καιρό διαδίδεται όλο και περισσότερο η χρήση του cloud computing, 

οπόταν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές τρίτων στο διαδίκτυο και όχι τοπικά στους 

προσωπικούς μας υπολογιστές. Άρα, ο υπεύθυνος για αυτά τα δεδομένα είναι ο ιδιοκτήτης της 

υπηρεσίας cloud computing που χρησιμοποιούμε.  

Ακολούθως προσφέρονται για ενημέρωση και καθοδήγηση, μερικά βήματα τα οποία 

συστήνεται να ακολουθούμε προκειμένου να διατηρούμε τα δικηγορικά γραφεία στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό ασφαλή από κυβερνοεπιθέσεις. 
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1. Χρήση firewall (τείχος προστασίας) και προστασία από κακόβουλο λογισμικό (malware 

protection) για προστασία της σύνδεσης μας στο διαδίκτυο. 

2. Χρήση antivirus σε όλες τις συσκευές. 

3. Βεβαιωνόμαστε ότι όλες οι κρίσιμες ενημερώσεις κώδικα λογισμικού και ενημερώσεις 

ασφαλείας εφαρμόζονται το συντομότερο δυνατό.  Προσεκτική επιλογή λογισμικών και 

παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα στην περίπτωση που 

χρησιμοποιούμε cloud computing, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο πάροχος μας πληροί 

τουλάχιστον κάποια από τα ακόλουθα. 

• είναι αξιόπιστος και ευρέως εδραιωμένος στο αντικείμενο,  

• μπορεί να συμμορφώνεται με κανονιστικές υποχρεώσεις, για παράδειγμα βάσει 

του GDPR, είναι πιστοποιημένο με ISO 27001, το διεθνές πρότυπο για τη 

διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών,  

• λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία δεδομένων από 

παραβίαση, 

• προβαίνει στην κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την αποθήκευση και τη χρήση 

τους, 

•  χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα τον έλεγχο ταυτότητας δύο 

παραγόντων, η οποία είναι μια άλλη μέθοδος επιβεβαίωσης της ταυτότητας 

κάποιου πέρα από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. 

4. Παρακολούθηση συστημάτων για εύρεση οποιασδήποτε ύποπτης δραστηριότητας. 

Εκπαίδευση του  προσωπικού ώστε να εντοπίζει και να αναφέρει ύποπτα μηνύματα ή 

δραστηριότητες στον εξοπλισμό ή τις υπηρεσίες του. 

5. Χρήση κρυπτογράφησης σε όλους τους υπολογιστές, τις κινητές και τις έξυπνες συσκευές 

που χρησιμοποιούμε. 

6. Δημιουργία αντιγράφων  ασφαλείας (backups) όλων των σημαντικών δεδομένων και 

εγγράφων του γραφείου. 

7. Σε περίπτωση που τα δεδομένα μας αποθηκεύονται online, φροντίζουμε να 

αποθηκεύονται και offline για κάθε ενδεχόμενο. 

8. Χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης σε όλες μας τις συσκευές, καθώς και τακτική 

αλλαγή τους.  Ένα λογισμικό διαχείρισης κωδικών πρόσβασης μπορεί να μας βοηθήσει 

να θυμόμαστε τους κωδικούς πρόσβασής και να τους διατηρούμε όσο το δυνατόν 

ισχυρότερους. 
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9. Δεν γνωστοποιούμε λογαριασμούς διαχειριστή οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα για 

πρόσβαση σε άλλους λογαριασμούς ή επιτρέπουν την εγκατάσταση λογισμικού ή 

παρέχουν πρόσβαση σε στοιχεία πληρωμών στον οποιοδήποτε.  

10. Προβαίνουμε  σε τακτικό έλεγχο των περιουσιακών μας στοιχείων όπως για παράδειγμα 

τα συστήματα πληρωμών και συστήματα πληροφορικής. 

11. Προβαίνουμε σε τακτικό έλεγχο του ποιος έχει πρόσβαση στα περιουσιακά μας στοιχεία. 

12. Προβαίνουμε σε τακτικό έλεγχο και επικαιροποίηση της πολιτικής κυβερνοασφάλειας 

του γραφείου μας. 

13. Εισαγωγή μέτρων ασφαλείας όπως για παράδειγμα η εισαγωγή συγκεκριμένων και 

ξεκάθαρων διαδικασιών στο γραφείο για τη διαχείριση πληροφοριών. 

14. Εκπαίδευση προσωπικού προκειμένου να είναι σε θέση να τηρεί όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που απαιτούνται. 

15. Δεν χρησιμοποιούμε προσωπικά μέσα αποθήκευσης όπως USB sticks ή εξωτερικούς 

σκληρούς δίσκους για αποθήκευση δεδομένων και στοιχείων του γραφείου. 

16. Χρησιμοποιούμε VPN (virtual private network) όταν συνδεόμαστε στο διαδίκτυο για 

σκοπούς εργασίας από δημόσια και ανοιχτά δίκτυα WIFI όπως για παράδειγμα όταν 

χρειαζόμαστε πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε καφετέριες και αεροδρόμια. 

17. Δημιουργία πλάνου δράσης σε περίπτωση κάποιας επίθεσης. Σε αυτό το πλάνο θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί το άτομο που θα αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση επίθεσης, 

ή ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί σε περίπτωση που η επίθεση εξακολουθεί 

να είναι σε εξέλιξη, καθώς και μέθοδοι για ελαχιστοποίηση των ζημιών που θα 

προκύψουν από την επίθεση. 

18. Βεβαιωνόμαστε ότι το προσωπικό μας ξέρει πως θα ανταποκριθεί στο πλάνο το οποίο 

θεσπίστηκε. 

19. Βεβαιωνόμαστε ότι το προσωπικό γνωρίζει πως να δημιουργεί ισχυρούς κωδικούς 

πρόσβασης προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες παραβίασης. 

20. Εκπαίδευση προσωπικού ώστε να αναγνωρίζει της συνηθισμένες μεθόδους απάτης. 

21. Βεβαιωνόμαστε  ότι το προσωπικό γνωρίζει πως να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί με 

ασφάλεια εμπιστευτικά έγγραφα. 

22. Βεβαιωνόμαστε ότι το προσωπικό γνωρίζει ότι δεν πρέπει να ανοίγει συνημμένα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δεν γνωρίζει τον αποστολέα και περί τίνος πρόκειται. 

23. Λαμβάνουμε υπόψη το ενδεχόμενο ασφάλισης στον κυβερνοχώρο (cybersecurity 

insurance), για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος ανάκτησης από απώλεια 
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δεδομένων που δυνατόν να προκύπτει από παραβίαση ασφάλειας ή άλλο διαδικτυακό 

συμβάν. 

 

Ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων είναι ορατός για όλα τα δικηγορικά γραφεία. Για το 

σκοπό αυτό έχουμε προβεί στην πιο πάνω καθοδήγηση, ώστε να να ενημερώσουμε και να 

καθοδηγήσουμε τα δικηγορικά γραφεία για την ανάγκη τήρησης υψηλών επιπέδων 

κυβερνοασφάλειας. Από εκεί και πέρα, το κάθε δικηγορικό γραφείο πρέπει να αξιολογήσει 

τα τεχνολογικά μέσα και συστήματα που έχει στη διάθεση του ώστε να θωρακίσει 

πραγματικά την ασφάλεια του.  

Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα από την εμπέδωση κουλτούρας ασφάλειας, 

και την εγκατάσταση, παρακολούθηση και αναβάθμιση τεχνολογικών συστημάτων και 

δικλείδων ασφαλείας για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, μεγάλη σημασία έχει τα 

δικηγορικά γραφεία να δρουν γρήγορα σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων τους, 

να ενημερώνουν τους πελάτες και να λειτουργούν με τρόπο που να περιορίζει όσο γίνεται 

τη ζημιά. Όλα αυτά τη βήματα συστήνεται να γίνουν μέρος της κουλτούρας και των 

πολιτικών κάθε δικηγορικού γραφείου το συντομότερο δυνατό.  

 


