
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 610a34be8a68974e366598a7 στις 04/08/21 10:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4.8.2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                      Αριθμ. Πρωτ: 57748
ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 
Πληροφορίες: Δρ. Κων/νος Ιωάννου
Ταχ. Δ/νση:   Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κωδ.:    10183
Τηλέφωνο:   213 136 1022
Email:           cybersecurity@ypes.gr

Προς 

Διευθύνσεις και Τμήματα Πληροφορικής
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
Περιφερειών της Χώρας
και Δήμων της Χώρας

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 19305/14.6.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας»

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε για το εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας – το 
οποίο και σας διαβιβάζουμε -  το οποίο εκπονήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας φιλοδοξεί να παράσχει έναν εύληπτο και πρακτικό οδηγό για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριών των φορέων του 
δημοσίου τομέα. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να βελτιώσει την ικανότητα των φορέων του δημοσίου, 
να ανθίστανται επαρκώς απέναντι στις σύγχρονες απειλές, με όσο το δυνατόν ελάχιστες επιπτώσεις, 
και να προστατεύουν τα κρίσιμα συστήματα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους καθώς και τα 
επιχειρησιακά και προσωπικά δεδομένα.

Το εγχειρίδιο κυβερνοασφάλειας περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
προστασίας τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

• Βασικά μέτρα προστασίας: τα μέτρα αυτά θεωρούνται θεμελιώδη για την ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων και θα πρέπει να υλοποιούνται από κάθε φορέα για την 
προστασία από κοινούς τύπους επιθέσεων

• Ενισχυμένα μέτρα προστασίας: τα μέτρα αυτά συνιστώνται σε φορείς που λειτουργούν 
κρίσιμα συστήματα και υπηρεσίες υψηλής αξίας, και αποσκοπούν στην προστασία έναντι 
εξελιγμένων απειλών και στην επίτευξη της ανθεκτικότητας των συστημάτων σε περίπτωση 
κυβερνοεπιθέσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.
Ο Διευθυντής

Α/Α

Δρ. Κων/νος Ιωάννου

Eσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συνημμένα:
1. Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας
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