
Ασφάλεια πληροφοριών & δεδομένων -
Ανάπτυξη συστημάτων Κυβερνοασφάλειας 

 

Ιωάννης Σέγκος  
Δήμαρχος Χερσονήσου 

 

10/03/2022 



Ανάγκη για ασφάλεια πληροφοριών στην  εποχή μας 
• Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση 

δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των πληροφοριών 

και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

• Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν και να 

προστατέψουν τα δεδομένα.  

• Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν:  

ένα ισχυρό και πιο συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων,  
την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά 

πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές, έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών. 

 



Κυβερνοασφάλεια – Ανάγκη για συμμόρφωση 

• Ο όρος “κυβερνοασφάλεια” αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δράσεις και 
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

προστασία του εκάστοτε φορέα από απειλές.  

• Η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας αποτελεί εργαλείο για τη 

βελτίωση της διαδικτυακής ασφάλειας, εξασφαλίζοντας την: 

ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των κρίσιμων 

υποδομών 

την εμπιστευτικότητα της διακινούμενης ψηφιακής πληροφορίας 
 διασφαλίζοντας, παράλληλα, τις αρχές της ανοιχτής κοινωνίας, τις 

συνταγματικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα. 



Ασφάλεια Πληροφοριών - Δήμος Χερσονήσου 

• Ο Δήμος Χερσονήσου αναγνωρίζοντας της ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
εποχής μας έχει κάνει τις ενέργειες για εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την Ασφάλεια των 

Πληροφοριών των δημοτών, συνεργατών και υπάλληλων  του.  

• Υλοποίησε Ολοκληρωμένες Λύσεις θωράκισης του οργανισμού και ανέπτυξε 
πολιτικές, και διαδικασίες ετοιμότητας και διαχείρισης για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων. Προχώρησε στις πιστοποιήσεις των διαδικασιών από 

μεγάλους και ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. 
• Σκοπός του Δήμου Χερσονήσου με τα έργα και τις πιστοποιήσεις που 

χρηματοδότησε από ιδίους πόρους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των δεδομένων των πολιτών και 
την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε στοιχεία που ενδέχεται 
να διαταράξουν την ακεραιότητα των πληροφοριών. 

 



Διαδικτυακή και δικτυακή ασφάλεια - Cyber Security 

• Η υλοποίηση του έργου «εφαρμογής διαδικτυακής και δικτυακής 
ασφάλειας (Cyber Security) στο δίκτυο Η/Υ του Δήμου Χερσονήσου» 

αφορά στην προμήθεια και ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενιαίου 

συστήματος κυβερνοασφάλειας 

• Έχει αναπτυχθεί στις υποδομές του οργανισμού, προκειμένου να 

προσφέρει προστασία σε ολιστικό επίπεδο με αυτοματοποιημένους 
μηχανισμούς αναφοράς και αντιμετώπισης προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και η ακεραιότητα των 

συστημάτων και πληροφοριών του οργανισμού. 



Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 
ΕΕ 679/2016 (GDPR) 

• Εναρμόνιση των λειτουργιών και διαδικασιών του Δήμου Χερσονήσου 

για την συμμόρφωση στο ΓΚΠΔ (GDPR) 

• Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). 

• Ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης, όπως το ISO 

27001:2013, δεδομένου ότι στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι 
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να 

διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της 
πληροφορίας του και είναι σε θέση να επιδείξει ότι διαχειρίζεται 
ενεργά την ασφάλεια των δεδομένων. 

 

 



Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 
ISO 27001:2013 

• Η υιοθέτηση του είναι μια στρατηγική απόφαση 

• Η εφαρμογή του επηρεάζεται από 

• ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού,  
• απαιτήσεις ασφάλειας,  
• οργανωτικές διαδικασίες  
• μέγεθος και τη δομή του οργανισμού 

• Διατηρεί την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα 

των πληροφοριών εφαρμόζοντας μια διαδικασία διαχείρισης κινδύνων 

• Δίνει εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η διαχείριση των 

κινδύνων γίνεται επαρκώς 



Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων 
ISO 27701:2019 

• Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση του 

προτύπου ISO 27001 

• Σχεδιάστηκε προκειμένου να ενισχύσει το υφιστάμενο σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών με πρόσθετες απαιτήσεις, ώστε 
να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

• Ορίζει τις απαιτήσεις διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και 
παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τους υπευθύνους επεξεργασίας 
και τους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα 



Η ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών και τις πιστοποιήσεις των διαδικασιών που εφαρμόζει πρώτος και 
μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, κατά  ISO 27001:2013 και ISO/IEC 27701:2019 ο 
Δήμος Χερσονήσου: 

• Διατηρεί τα συστήματα και τα δίκτυα πληροφοριών υπό συνεχή έλεγχο με 24/7 
προστασία από εξωτερικές απειλές. 
• Προστατεύει τα στοιχεία πληροφοριών από κακόβουλη χρήση και διάφορες 

επιθέσεις. 
• Δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης στους πολίτες  με την διασφάλιση της 

ακεραιότητας, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Μεριμνά για την επιχειρησιακή συνέχεια στις δραστηριότητες του. 

• Τηρεί και εναρμονίζεται με τους νομικούς κανονισμούς και τις νομικές υποχρεώσεις. 
 


