
 

Δελτίο τύπου 
 

Χτίζοντας μια ενιαία στρατηγική για τα οικονομικά εγκλήματα 
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της PwC, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τα συστήματα ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο, την καταπολέμηση 
της απάτης και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML) για καλύτερη 

προστασία 
 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανησυχούν για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, αλλά δεν γνωρίζουν 
τον καλύτερο τρόπο για την πρόληψή τους. Στην έρευνα για την Παγκόσμια Ασφάλεια των 
Πληροφοριών 2018 της PwC (GSISS) και στην 21η Παγκόσμια Έρευνα για τους CEOς, οι 
Διευθύνοντες σύμβουλοι και τα διοικητικά συμβούλια κατονόμασαν τις κυβερνοαπειλές (cyberattacks) 
ως την επιχειρηματική απειλή που τους απασχολεί περισσότερο. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα 
για τους CEOs που διενεργήθηκε το 2017, το 66% των επιχειρηματικών ηγετών στην Κύπρο ανησυχεί 
για τις απειλές του κυβερνοχώρου όταν αυτό το ποσοστό την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν στο 
40%. 
 
Παρά την αυξημένη ανησυχία που καταγράφηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, η έρευνα της PwC GSISS 
αποκάλυψε ότι το 44% των ερωτηθέντων δεν διέθετε συνολική στρατηγική για την ασφάλεια των 
πληροφοριών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της PwC “Building a United Front on Financial Crimes”, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συγκλίνουν τα συστήματα ασφάλειας για τον κυβερνοχώρο, 
με εκείνα για την καταπολέμηση της απάτης και την καταπολέμηση για το ξέπλυμα χρήματος, για 
καλύτερη προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο. 
 
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις αφενός για τη 
συμμόρφωση τους με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς και αφετέρου για την προστασία τους από τις 
οικονομικές και επιχειρησιακές απειλές αλλά και από τους κινδύνους φήμης, ενώ παράλληλα 
αυξάνονται τα περιστατικά σχετικά με την απάτη, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να απορρίπτουν τις ύποπτες συναλλαγές πολύ γρήγορα, 
καθώς οι πελάτες τους αναμένουν ότι οι πληρωμές τους αλλά και κάθε άλλο αίτημά τους θα 
διεκπεραιωθούν άμεσα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
αναβαθμίσουν αλλά και να ευθυγραμμίσουν τις διαδικασίες και τις ενέργειες  που αφορούν τη  
διακυβέρνηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τις λειτουργικές διαδικασίες και την τεχνολογία. Η 
αποτελεσματική επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων στις τρεις γραμμές υπεράσπισης 
είναι καθοριστικής σημασίας, σε αυτή την προσπάθεια συντονισμού της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, της καταπολέμησης της απάτης και της αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος. 
 
Ο Στέλιος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος, υπεύθυνος των Χρηματοκοικονομικών υπηρεσιών της PwC 
Κύπρου, δήλωσε: "Πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής. Τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο πρέπει να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο στρατηγικό 
σχέδιο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις διάφορες τεχνολογίες και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα, 
ώστε να περάσουν επιτυχώς σε πιο αποτελεσματικές λύσεις» 

−ΤΕΛΟΣ− 
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At PwC Cyprus, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a 
network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering 
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quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by 
visiting us at www.pwc.com.cy 
 
For more information you may contact Konstantina Logotheti (+357-22555108) email:  
konstantina.logotheti@cy.pwc.com or Myria Pitta (+357-22555103) email:  
myria.pitta@cy.pwc.com, Marketing & Communications, PwC Cyprus.   
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