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Α.
Α. σμπεράζμαηα
Από ηηο παξνπζηάζεηο ηεο εκεξίδαο (http://athina.cs.unipi.gr/imerida) θαη ηηο απαληήζεηο
πνπ ιάβακε από ην εξσηεκαηνιόγην (επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα) πξνέθπςαλ ηα εμήο
ζπκπεξάζκαηα:
Α1. Αποηύπωζη Γράζεων, Γιαδικαζιών, Ροών Δργαζιών, Πληροθορίας
1) Δπηθαηξνπνηήζεθε ν πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθόηεηα, θαζώο θαη ηα πεδία δξάζεο ηνπο. Ζ αξρηθή
θαηαγξαθή ησλ θνξέσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 ζην
πιαίζην
ηεο
νκάδαο
εξγαζίαο
Σ3
ηνπ
e-business
forum
(http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=76&language
=el) θαη αλαλεώζεθε ην 2008 (νκάδαο εξγαζίαο CICIP, eGovernment Forum,
http://e-governmentforum.gr/index.php?/ell/content/view/full/273). Από ηελ
αλαλέσζε ησλ αξκνδηνηήησλ πξνθύπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο:
2) Σν λνκνζεηηθό πιαίζην ηεο ίδξπζεο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ είλαη δεζκεπηηθό σο
πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο θάζε θνξέα.
3) Γελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο, πξνηππνπνηεκέλεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο (π.ρ. από
εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο) δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ.
4) Γελ απαηηείηαη από ην πξνζσπηθό ησλ θνξέσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη ειεγθηέο /
επηζεσξεηέο αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε θάπνην πξόηππν.
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Πίλαθαο 1: Δπνπηηθνί/Καλνληζηηθνί/ Ρπζκηζηηθνί Φνξείο Αζθάιεηαο
Ρόινη
Φνξέαο

Δηδηθέο Αξρέο / Γηεπζύλζεηο
Αζθάιεηαο

Γηεύζπλζε
Πιεξνθνξηθήο/Σκήκα
Αζθάιεηαο πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο
ΓΔΔΘΑ Δζληθή Αξρή
Αζθάιεηαο

Γηεύζπλζε Δπηθνηλσληώλ /
Σκήκα Αζθάιεηαο
Δπηθνηλσληώλ
Γηεύζπλζε Δπηθνηλσληώλ/Σκήκα
Ζιεθηξνληθνύ Πνιέκνπ
Γηεύζπλζε Κπβεξλνάκπλαο

Πεδίν δξάζεο
Ρπζκίζεηο,
θαλνληζκνί

Έιεγρνη
εθαξκνγήο
ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ

Computer
Forensics

Πηζηνπνίεζε
πξνϊόληωλ &
ππεξεζηώλ
αζθαιείαο

Παξνρή
Πξνϊόληωλ
Τπνδνκώλ
Αζθάιεηαο

πκβνπιεπηηθέο
Τπεξεζίεο
Αζθάιεηαο

1) Απνηειεί ηελ Δζληθή Αξρή Αζθάιεηαο
2) Έθδνζε ηνπ Δζληθνύ Καλνληζκνύ Αζθαιείαο
(ΔΚΑ) (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΤΠ): Αθνξά ζηελ
αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθά επεμεξγαζκέλσλ,
δηαβαζκηζκέλσλ, εζληθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηώλ
θαη εθαξκόδεηαη ζε όινπο ηνπο δεκόζηνπο θνξείο.





3) Σν ΓΗΠΛΖ/Σκήκα Αζθάιεηαο πζηεκάησλ
Πιεξνθνξηθήο πινπνηεί ην Κέληξν πληνληζκνύ
Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Αζθαιείαο ( CIRC).
4) Σν ΓΔΠ/Σκήκα Αζθάιεηαο Δπηθνηλσληώλ είλαη ν
ηερληθόο ζύκβνπινο ηεο Δζληθήο Αξρήο
Πηζηνπνίεζεο Αζθάιεηαο.
1) Αζθάιεηα Δζληθώλ Δπηθνηλσληώλ-Πιεξνθνξηθήο
(ζύληαμε θαλνληζκώλ, πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ)
2) Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε Ζιεθηξνληθώλ
Δπηζέζεσλ.

Αξρή Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ
(INFOSEC) (Σερληθήο θύζεσο)

3) πληάμε, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη,
πιεξνθνξηαθώλ δειηίσλ, κειεηώλ θαη εθζέζεσλ ηηο
νπνίεο θαη δηαβηβάδεη ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο
αξρέο.
4) πκκεηνρή ζηε ζύληαμε ηνπ ΔΚΑ. πγθεθξηκέλα
είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην ηερληθό κέξνο ηνπ
θαλνληζκνύ.
5) Έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ ηερληθνύ κέξνπο ηνπ
ΔΚΑ από ΓΓ.

ΔΤΠ

Δζληθή Αξρή Αληηκεηώπηζεο
Ζιεθηξνληθώλ Δπηζέζεσλ
(Δζληθό CERT)



6) πληνλίδεη, ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ
ΚΤ..Δ.Α., ηε δξάζε ησλ ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ
θαη αζθάιεηαο ηεο Υώξαο ζηνλ ηνκέα ζπιινγήο θαη
δηάζεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην
αληηθείκελν ηεο απνζηνιήο ηεο.
Παξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη θαη ελεκεξώλεη ηε
Γηαθιαδηθή Γηεύζπλζε ηξαηησηηθώλ Πιεξνθνξηώλ
(Γ.Γ..Π.) θαη ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ ησλ
Δπηηειείσλ πνπ επνπηεύνληαη από απηήλ, γηα ζέκαηα
ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.
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Δθπαίδεπζε
ζε ζέκαηα
αζθαιείαο

Ρόινη
Φνξέαο

ΔΛΑ

Δηδηθέο Αξρέο /
Γηεπζύλζεηο Αζθάιεηαο

Γηεύζπλζε
Δγθιεκαηνινγηθώλ Δξεπλώλ
– Σκεκα εμέηαζεο ςεθηαθώλ
πεηζηεξίσλ
Σκήκα Γίσμεο Ζιεθηξνληθνύ
Δγθιήκαηνο

Γεληθή Γξακκαηεία
Δπηθνηλσληώλ (ΓΓΔ)
Τπνπξγείν
Μεηαθνξώλ
θαη
Δπηθνηλωληώλ

Ρπζκίζεηο,
θαλνληζκνί

ΓΓΔ(Γεληθή Γξακκαηεία
Δπηθνηλσληώλ)/Γηεύζπλζε
Πηζηνπνίεζεο

Γηεύζπλζε Δπνπηείαο
Πηζησηηθνύ πζηήκαηνο

Computer
Forensics

Πηζηνπνίεζε
πξνϊόληωλ &
ππεξεζηώλ
αζθαιείαο

Παξνρή
Πξνϊόληωλ
Τπνδνκώλ
Αζθάιεηαο

πκβνπιεπηηθέ
ο Τπεξεζίεο
Αζθάιεηαο

1) Δμέηαζε ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ.
2) Παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο δησθηηθέο Αξρέο ηεο ρώξαο.







1) Γηελέξγεηα πξναλαθξηηηθώλ έιεγρσλ πνπ αθνξνύλ ην
ειεθηξνληθό έγθιεκα.
1) Απνηειεί ηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ.
2) Υάξαμε Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο (Δζληθή ηξαηεγηθή
Αζθάιεηαο).
3) Έθδνζε ηνπ Δζληθνύ ζρεδίνπ αξηζκνδόηεηζεο
(Δ..Α.).

(Σκήκα Σππνπνίεζεο θαη
Πηζηνπνίεζεο)

Σξάπεδα
Διιάδνο

Πεδίν δξάζεο

Έιεγρνη
εθαξκνγήο
ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ

4) Ζ Γηεύζπλζε Πηζηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δπηθνηλσληώλ ηνπ ΤΜΔ έρεη αξκνδηόηεηεο γηα ηα ζέκαηα
ελαξκόληζεο ηεο νδεγίαο RTTE ζηε ρώξα καο. (Οδεγία
99/5/ΔΚ)





5) Τινπνίεζε Πνιηηηθήο γηα ηελ Αζθάιεηα Γεκνζίσλ
Γηθηύσλ θαη ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ.
1) Έθδνζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρώλ / θαλνληζκώλ
αζθάιεηαο
2) Έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ θαλνληζκώλ













3) Αμηνιόγεζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ
Γ/λζε Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
Έθηαθηεο Αλάγθεο

1) Πξνπαξαζθεπή θαη εηνηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ κε
ζθνπό ηελ νκαιή κεηάπησζε από εηξεληθή πεξίνδν ζε
πνιεκηθή.



2) ρέδηα επηθηλδπλόηεηαο / επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο
1) Αξρή Πηζηνπνίεζεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ – ΑΠΔΓ.
Τπνπξγείν
Δζωηεξηθώλ

ΓΓΓΓ&ΖΓ (Γεληθή
Γξακκαηεία Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο)/Τπεξεζία
Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο

2) Γηαζεζηκόηεηα πιεξνθνξηώλ ζηε ΓΓ/ρέδηα
αλάθακςεο θαηαζηξνθώλ.
3) Καζνξηζκόο Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο


Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ζπζηεκάησλ
ΓΓ όπσο επίζεο θαη ππεξεζηώλ ηεο ΓΓ.



Γηαζθάιηζε Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ Π ηεο ΓΓ.
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Δθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα
αζθαιείαο

Ρόινη
Φνξέαο

Δηδηθέο Αξρέο /
Γηεπζύλζεηο Αζθάιεηαο

Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ

ΓΓΠ (Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθώλ
πζηεκάησλ)/Γξαθείν
Αζθάιεηαο
Πιεξνθνξηαθώλ
πζηεκάησλ θαη
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ &
Τπνδνκώλ

Πεδίν δξάζεο

Ρπζκίζεηο,
θαλνληζκνί

Έιεγρνη
εθαξκνγήο
ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ

Computer
Forensics

Πηζηνπνίεζε
πξνϊόληωλ &
ππεξεζηώλ
αζθαιείαο

Παξνρή
Πξνϊόληωλ
Τπνδνκώλ
Αζθάιεηαο

πκβνπιεπηηθέο
Τπεξεζίεο
Αζθάιεηαο

Δθπαίδεπζε ζε
ζέκαηα
αζθαιείαο

1) ύληαμε πξνηύπσλ ζρεδηαζκνύ, αλάπηπμεο θαη
ιεηηνπξγίαο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη
πνηνηηθνύ ειέγρνπ (ηα Π ηνπ ΤΠΟΗΟ?).
2) Έιεγρνο θαη δηεξεύλεζε ησλ επεηζνδίσλ αζθάιεηαο
ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΓΓΠ.







3) Έιεγρνο Π γηα αμηνιόγεζε ηνπ βαζκνύ αζθάιεηαο.
4) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο Π.
1) Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ
2) Αξρείν Γλσζηνπνηήζεσλ – Έθδνζε Αδεηώλ

ΑΠΓΠΥ

Αλεμάξηεηε Αξρή

3) Γηελέξγεηα Γηνηθεηηθώλ Διέγρσλ
4) Δμέηαζε πξννζθπγώλ / θαηαγγειηώλ / εξσηεκάησλ

















5) Έθδνζε νδεγηώλ θαη θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ
6) Απεπζύλεη ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο
1) Πξνζηαζία απνξξήηνπ επηθνηλσληώλ
2) Γηελέξγεηα ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ
3) Έθδνζε θαλνληηηθώλ πξάμεσλ
ΑΓΑΔ

Αλεμάξηεηε Αξρή

4) Γλσκνδννηεί θαη απεπζύλεη ζπζηάζεηο
5) Δμέηαζε θαηαγγειηώλ
6) Πξνβαίλεη ζε θαηάζρεζε κέζσλ παξαβίαζεο ηνπ
απνξξήηνπ.
1) Απνηειεί ηελ Δζληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηθνηλσληώλ

ΔΔΣΣ

Αλεμάξηεηε Αξρή

2) Ρύζκηζε ζεκάησλ ηειεπηθνηλσληώλ
3) Τπεύζπλε αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο RTTE
1) Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ

GRNET
CERT

2) Πιεξνθόξεζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΔΓΔΣ ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο.





3) Δθπαίδεπζε ρξεζηώλ ζεζέκαηα αζθαιείαο
ππνινγηζηώλ θαη δηαθύιαμεο πξνζσπηθνύ απνξξήηνπ.
1) Παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ππνζηήξημεο ζηελ ΔΔ θαη ζηα
ΚΜ γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ.

ENISA

2) πιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηε Δπξώπε.



3) Πξνώζεζε κεζόδσλ απνηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο
ξίζθνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο αληηκεηώπηζεο απεηιώλ ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο.
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Α2. σνέργειες με άλλοσς θορείς
1) Ζ ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε από ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Ζ επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη κε ad hoc ηξόπν. Γελ
ππάξρεη ζπζηεκαηηθή, δνκεκέλε, ζπλεξγαζία θαη θαζνξηζκέλα θαη ζηαζεξά θαλάιηα
επηθνηλσλίαο.
2) Γελ ππάξρνπλ δνκεκέλεο, ζπλερείο, ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κεηαμύ ησλ θνξέσλ.
3) Γελ ππάξρεη εληαίν θαλνληζηηθό πιαίζην ην νπνίν λα δηεπθνιύλεη ηελ ζπληνληζκέλε
ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ. Οη θαλνληζκνί θαη ηα πιαίζηα πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
είλαη (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο) επηθαιππηόκελα ελώ δελ πξνβιέπνπλ / αλαδεηθλύνπλ ηελ
ζπλεξγαζία ηνπο.
4) Ζ πνιπλνκία πξνθαιεί έιιεηςε ζπληνληζκνύ ησλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ κεηαμύ ησλ
θνξέσλ
θαη
απνζαξξύλεη
ηελ
ειεθηξνληθή/θηλεηή
δηαθπβέξλεζε
θαη
επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα.

Α3. Δνημέρωζη- Δκπαίδεσζη –Πιζηοποίηζη
1) Γελ ππάξρεη ζπληνληζκέλε ελεκέξσζε κεηαμύ ησλ θνξέσλ γηα αιιεινελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο άιινπ θνξέα.
2) Γελ ππάξρνπλ δνκεκέλα θαλάιηα ελεκέξσζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (παξόρνπο,
νξγαληζκνύο, εηαηξείεο, δηαρεηξηζηέο) γηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ (θαη ηνπο αθνξνύλ).
3) Γελ ππάξρνπλ ζπληνληζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο/δνκεκέλεο δξάζεηο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο,
επηκόξθσζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο.
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Β. Προηάζεις

I. Ζ αλάγθε Δζληθήο ηξαηεγηθήο Αζθάιεηαο Δπηθνηλσληώλ (ΔΑΔ) είλαη επηηαθηηθή
ώζηε λα δεκηνπξγεζεί ζπληνληζκέλε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο ζηελ
Διιάδα θαη λα ελζαξξύλεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Δπηθνηλσληώλ ζηελ
Ζκεξίδα, ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ έρεη ήδε αλαιάβεη δξάζε
πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε.
II. Ζ ΔΑΔ ζα πξέπεη λα νξίδεη θαη λα βειηηζηνπνηεί ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ησλ
εκπιεθόκελσλ θνξέσλ θαζώο θαη ηηο ζπληνληζηηθέο ηνπο δξάζεηο. πλίζηαηαη ε
βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζπληνληζηηθώλ ελεξγεηώλ ησλ
εκπιεθόκελσλ θνξέσλ λα νξίδεηαη κε βάζε αλαγλσξηζκέλα δηεζλή πξόηππα γηα ηελ
επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλία πιεξνθνξηώλ.
III. Πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε (κέζσ ηεο ΔΑΔ) ζπλεξγαηηθώλ δξάζεσλ κεηαμύ ησλ
θνξέσλ κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ θαη
νξγαληζκώλ, σο πξνο ηηο αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο θάζε θνξέα, κε ηε βνήζεηα λέσλ
ηερλνινγηώλ (γηα παξάδεηγκα θνηλό portal γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ησλ θνξέσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο).

IV. Ζ ΔΑΔ ζα πξέπεη λα νξίδεη ζηόρνπο αιιά θαη κέηξα/δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ
ζηόρσλ ώζηε λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθόηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. ην πιαίζην ηεο
ΔΑΔ ζπλίζηαηαη λα πεξηιακβάλνληαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο πξνο ηεο
επίηεπμε ησλ αθόινπζσλ ζηόρσλ:
 Δληαίν λνκνζεηηθό/ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ ζπλεξγαηηθή ιεηηνπξγία ησλ
επνπηηθώλ, ειεγθηηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ αξρώλ.
 Ρύζκηζε ζεκάησλ ειεγθηηθώλ αξκνδηνηήησλ θαη ζπλαξκνδηνηήησλ θνξέσλ.
 Πξνηππνπνηεκέλε απνηειεζκαηηθή ελδν-δηαρείξηζε θαη επηθνηλσλία ησλ
ζπκβάλησλ αζθάιεηαο/ηδησηηθόηεηαο
 Πξνηππνπνηεκέλε θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη από θνηλνύ αμηνπνίεζε ησλ
πεξηζηαηηθώλ θαη κέηξσλ αληηκεηώπηζεο κε ρξήζε θνηλώλ πξνηύπσλ.
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 Πξνηππνπνηεκέλε
απνηειεζκαηηθή
επηθνηλσλία
ησλ
ζπκβάλησλ
αζθάιεηαο/ηδησηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ θνξέσλ.
 πζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νξγαληζκνύο
θαη ηνπο πνιίηεο.
 πληνληζκέλε θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ θνξέσλ ζε ηξέρνληα επηηεύγκαηα
από ηνλ δηεζλή ρώξν, θαη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνύο εκπεηξίαο.
 πλεξγαηηθέο δξάζεο θνξέσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη
πηζηνπνίεζεο ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ησλ θνξέσλ (π.ρ. ειεγθηώλ) ζε
θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα αζθάιεηαο, γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ
θιίκαθαο.
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Γ. Παράρηημα: Δρωηημαηολόγιο ημερίδας

Δξωηεκαηνιόγην Ηκεξίδαο

«Σσνηονιζμένη εποπηεία και διατείριζη ηης αζθάλειας και ιδιωηικόηηηας ζηον
Ελλαδικό τώρο»

Οξγαληζκόο:
Όλνκα:
Θέζε:
e-mail:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Α. Αποηύπωζη Γράζεων, Γιαδικαζιών, Ροών Δργαζιών, Πληροθορίας
1) ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηώλ ηεο ζεκαηηθήο νκάδαο «Πξνζηαζία Κξίζηκσλ Πιεξνθνξηαθώλ
θαη Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπνδνκώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο» ηνπ eGoverment Forum
(http://www.e-governmentforum.gov.gr/index.php?/ell/content/view/full/273,
θεθ.4
ηνπ
παξαδνηένπ) παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ( όπσο δείρλνπλ νη Πίλαθεο 1, 2) νη Γεκόζηνη Φνξείο
πνπ ιεηηνπξγνύλ σο: (α) Ρσθμιζηικοί/Κανονιζηικοί θαη (β) Δποπηικοί (δελ αλαθέξζεθαλ νη
θνξείο πνπ έρνπλ ελεκεξσηηθό ξόιν)
i. πκθσλείηε κε ηελ ζπγθεθξηκέλε απνηύπσζε:
ΝΑΗ 
ΟΥΗ 
ii. Αλαθέξεηε ηπρόλ θνξείο πνπ έρνπλ θαηά ηε γλώκε ζαο παξαιεηθζεί
Φνξέαο
Πεδίν δξάζεο
Ρόινο
iii. ρνιηάζηε όπσο λνκίδεηε ηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 (π.ρ. ηπρόλ δηνξζώζεηο, παξαιείςεηο
αλά θνξέα θιπ.).
Πίλαθαο 1: Δπνπηηθνί/Καλνληζηηθνί Φνξείο Αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα
Φνξέαο

Πεδίν δξάζεο

ΓΔΔΘΑ

Έθδνζε εζληθώλ
θαλνληζκώλ
αζθαιείαο

ΔΤΠ

Αζθάιεηα Δζληθώλ
ΔπηθνηλσληώλΠιεξ
νθνξηθήο

ΔΛΑ

Δμέηαζε ςεθηαθώλ
πεηζηεξίσλ

Τπ.
Μεηαθνξώλ
Δπηθνηλωληώ
λ
Σξάπεδα
Διιάδνο
Γ/λζε Πνιηηηθήο ρεδίαζεο
Έθηαθηεο
Αλάγθεο
ΤΠΔ

Ρόινη
Δηδηθέο Αξρέο
Αζθάιεηαο

Ρπζκίζεηο,
θαλνληζκνί

ΤΕΔΤΞΗ
ΑΠ

Υ

INFOSEC,
CERT γηα ΓΓ

Υ

Έιεγρνη
εθαξκνγήο
ζεζκηθνύ
πιαηζίνπ

Υ

Υ

Έθδνζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζκώλ
αζθάιεηαο

Υ

Υ

Υ

Υ
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Πηζηνπνίεζε
πξνϊόληωλ &
ππεξεζηώλ
αζθαιείαο

Υ

Υάξαμε Πνιηηηθήο
Αζθάιεηαο

ρέδηα επηθηλδπλόηεηαο /επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο

Computer
Forensics

Τπεξεζία
Αλάπηπμεο
Πιεξνθνξηθήο, ΤΠΔ
Τπνπξγείν
Δζωηεξηθώλ

Γηαζεζηκόηεηα
πιεξνθνξηώλ ζηε
ΓΓ/ρέδηα αλάθακςεο θαηαζηξνθώλ

ΑΠΔΓ
Υ

Υ
ΤΕΔΤΞΗ
ΑΠ

Τπ.Τγείαο

ΤΕΔΤΞΗ
ΑΠ

Τπ.
Οηθνλνκίαο

ΤΕΔΤΞΗ
ΑΠ

Υ

Υ

Πίλαθαο 2: Ρπζκηζηηθνί/Διεγθηηθνί Φνξείο Αζθάιεηαο
Φνξέαο

Πεδίν δξάζεο
Ρπζκίζεηο,
θαλνληζκν
ί

ΑΠΠΓ

ΑΓΑΔ
ΔΔΣΣ
ΔΦΣΑ
GRNET
CERT

Πξνζηαζία
πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ
Πξνζηαζία
απνξξήηνπ
επηθνηλσληώλ
Ρύζκηζε ζεκάησλ
ηειεπηθνηλσληώλ
Πξόιεςε
ηειεπηθνηλσληαθήο
απάηεο
Τπεξεζίεο αζθάιεηαο
ζπζηεκάησλ

Ρόινη
Παξνρή
Έιεγρνη
πξνϊόληω
εθαξκνγ
λ/
ήο
ππνδνκώλ
ζεζκηθνύ
αζθαιεία
πιαηζίνπ
ο

Πηζηνπνίε
ζε
πξνϊόληωλ
&
ππεξεζηώλ
αζθαιείαο

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ

Υ
Υ

2) Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο, ζεζκνζεηεκέλεο/πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ;
ΟΥΗ
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ εξσηήζεηο
2α, 2β
2α. Πνηέο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ;
(αλαθέξεηε ηηο δηαδηθαζίεο αλαιπηηθά γηα ηελ θάζε δξάζε)
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2 β. Τπάξρνπλ πξόηππα / δνκεκέλα έληππα πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη
ζε πνηά κνξθή;
Β. σνέργειες με άλλοσς θορείς
5) ηα πεδία δξάζεο (ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ) ηνπ θνξέα ζαο ζπλεξγάδεζηε κε θάπνηνλ
άιιν από ηνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη;
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
1α, 1β
ΟΥΗ
1α. Αλαθέξεηε ηνπο νξγαληζκνύο πνπ ζπλεξγάδεζηε θαη εμεγείζηε ηελ κνξθή
ζπλεξγαζίαο γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ζαο.
1β. Με πνηόλ ηξόπν επηθνηλσλείηε κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο:
Κανάλια Δπικοινωνίας
Σαρπδξνκείν,
Σειέθσλν/θαμ
E-mail
Οκάδεο εξγαζίαο
Web2.0 (forums, on-line
conferences, chat)
πζθέςεηο
Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία
6) πκκεηέρεηε/νξγαλώλεηε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε άιινπο επνπηηθνύο θνξείο;
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
1α, 1β
ΟΥΗ
1α. Ση ζθνπνύο εμππεξεηνύλ απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο (ζεκεηώζηε πεξηζζόηεξεο από
έλαλ αλ απαηηείηε)
Δλεκεξσηηθό
Αλαβάζκηζε δηαδηθαζηώλ/ππεξεζηώλ
Δλαξκόληζε δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ
Θεζκηθό
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πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εζσηεξηθνύ/εμσηεξηθνύ
πκκεηνρή ζε αζθήζεηο/ εκεξίδεο/επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο
εζσηεξηθνύ/εμσηεξηθνύ
Άιινπο (εμεγείζηε)
1β. εκεηώζηε (κηα ή πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο) πνπ ζπκκεηέρεηε :
Ζκεξίδεο, επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, νκάδεο εξγαζίαο
Πηινηηθά Έξγα/Γνθηκέο/Αζθήζεηο
Γηαβνπιεύζεηο
Forums
Σειεδηαζθέςεηο
Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα/ Πξνγξάκκαηα άιισλ θνξέσλ
Άιιεο (εμεγείζηε)

Γ. Δνημέρωζη- Δκπαίδεσζη –Πιζηοποίηζη
4) Δλεκεξώλεηε ηνπο άιινπο θνξείο γηα ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ (θαη ηνπο αθνξνύλ);
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
1α, 1β
ΟΥΗ
1α. Πσο γίλεηε ε αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ θαη πσο γίλεηε ε επηινγή ησλ
θνξέσλ πνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεηε? Πνηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνινπζείηε;
1β. Πσο ελεκεξώλεηε ηνπο θνξείο θαη κε πνηά ζπρλόηεηα;
Κανάλια
Δπικοινωνίας

στνόηηηα ενημέρωζης
ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα

Σαρπδξνκείν

Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην (εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε

Σειέθσλν-θαμ

ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα
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Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην (εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε
ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα
E-mail

Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην (εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε

Web2.0
(forums, online
conferences,
chat)

ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα
Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην (εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε
ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα

πζθέςεηο/
Σειεδηαζθέςεηο Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην (εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε

Άιια
(εμεγείζηε)

ε ζπγθεθξηκέλα ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα
δηαζηήκαηα
Όπνηε ζεσξεζεί απαξαίηεην(εμεγείζηε)
Γελ ππάξρεη επίζεκε ελεκέξσζε

5) Δλεκεξώλεηε ηνπο ρξήζηεο (παξόρνπο, νξγαληζκνύο, εηαηξείεο, δηαρεηξηζηέο) γηα ζέκαηα
πνπ πξνθύπηνπλ (θαη ηνπο αθνξνύλ);
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
1α, 1β
ΟΥΗ
1α. Πσο γίλεηε ε αμηνιόγεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ θαη πσο γίλεηε ε επηινγή ησλ
ρξεζηώλ πνπ πξέπεη λα ελεκεξώζεηε? Πνηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αθνινπζείηε;
1β. Πσο ελεκεξώλεηε ηνπο ρξήζηεο:
Κανάλια Δπικοινωνίας
Σαρπδξνκείν
Σειέθσλν-θαμ
E-mail
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Web2.0 (forums, on-line
conferences, chat)
πζθέςεηο/
Σειεδηαζθέςεηο
Μέζα Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο
6) Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο/δνκεκέλεο δξάζεηο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο πνπ πξνζθέξεη ν θνξέαο ζαο;
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
1α, 1β
ΟΥΗ
1α. ε πνηά ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθόηεηαο ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη
επηκόξθσζε; Πνηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ρξεζηκνπνηνύληαη;
Θέκαηα

Ηκεξίδεο
πλέδξηα

Η-κάζεζε/
Βηβιηνγξαθία

Μεζνδνινγίεο/ Δξγαιεία/
Πνιηηηθώλ
Αζθάιεηαο/Ηδησηηθόηεηαο
Δξγαιεία/ Λνγηζκηθά
Αζθάιεηαο Γηθηύσλ
Δξγαιεία/ Λνγηζκηθά Φεθηαθώλ
Πεηζηεξίσλ
Δξγαιεία/ Λνγηζκηθά
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
Σερλνινγίεο Τπνδνκήο Γεκόζηαο
Κιείδαο θαη ππεξεζηώλ
Σερλνινγίεο Αζθάιεηαο/
Ηδησηηθόηεηαο XML, Τπεξεζηώλ
Ηζηνύ
Σερλνινγίεο Γηαρείξηζεο
Σαπηνηήησλ
Κπβεξλνάκπλα
Δξγαζηεξηαθέο εθπαηδεύζεηο ζηα
παξαπάλσ ζέκαηα
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Δθπαηδεπηηθά
εκηλάξηα/
Γηαιέμεηο

Μεηαπηπρηαθά

Θέκαηα

Ηκεξίδεο
πλέδξηα

Η-κάζεζε/
Βηβιηνγξαθία

Δθπαηδεπηηθά
εκηλάξηα/
Γηαιέμεηο

Μεηαπηπρηαθά

Άιια (εμεγείζηε)
1β. Με ηη ζπρλόηεηα γίλεηαη ε εθπαίδεπζε;
στνόηηηα
Δηεζίσο
Κάζε 2 ρξόληα
Όπνηε ρξεηάδεηαη
(εμεγείζηε)
Γελ πξνζθέξεηαη
ζπγθεθξηκέλε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Άιιν (εμεγείζηε)
7) Απαηηείηε από ηνλ θνξέα, ηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο λα έρνπλ θάπνην πηζηνπνηεηηθό
αζθάιεηαο;
ΝΑΗ – αθνινπζνύλ νη εξσηήζεηο
4α
ΟΥΗ
4α. Ση πηζηνπνηεηηθά απαηηνύληαη (ζεκεηώζηε πεξηζζόηεξα από έλα αλ ρξεηάδεηαη) απν
ην θνξέα γηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο;
Πιζηοποιηηικά Αζθάλειας
CISSP
CISA
ISO27001
NATO
Άιιν (εμεγείζηε)
Γ. Προηάζεις
Βάζε ηνπ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίνπ ζα ζέιακε λα θαηαγξάςεηε (ζε ειεύζεξν θείκελν, κέρξη
2 ζειίδεο) ηηο πξνηάζεηο ζαο ζηνπο ηξείο ηνκείο πνπ αλαθέξζεθαλ:
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A. Απνηύπσζε Γξάζεσλ, Γηαδηθαζηώλ, Ρνώλ Δξγαζηώλ, Πιεξνθνξίαο
B. πλέξγεηεο κε άιινπο θνξείο
Γ. Δλεκέξσζε, Δθπαίδεπζε, Πηζηνπνίεζε
πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δξάζεσλ αζθάιεηαο/ηδησηηθόηεηαο ηνπ θνξέα
ζαο.

Δπραξηζηνύκε πνιύ γηα ην ρξόλν ζαο θαη ηελ ζπλεξγαζίαο ζαο
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