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Περιεχόμενα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις -

η σημασία της κυβερνοασφάλειας
ως δημόσια πολιτική

Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο Ε.Ε. – Η Οδηγία 2022/2555

Οι εθνικές προτεραιότητες 



Εισαγωγικές παρατηρήσεις
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• Ραγδαία μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας

COM(2020) 605 final ” on the EU Security Union Strategy”: Σε 28 σελίδες ο όρος “cybersecurity” επαναλαμβάνεται 45 φορές

Επιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων: Η παροχή κρίσιμων υπηρεσιών, όπως ενέργεια, μεταφορές, υγεία, χρηματοπιστωτικός τομέας, εξαρτάται τόσο 

από φυσικές όσο και από ψηφιακές υποδομές, γεγονός το οποίο αυξάνει τις ευπάθειες και την πιθανότητα διατάραξης της παροχής της 

υπηρεσίας.

• Η παγκόσμια αξία των υπηρεσιών 5G εκτιμάται στα €225 δισ ως το 2025. Το ετήσιο κόστος κυβερνοεγκλήματος ανέρχεται στα 

€5.5 τρις (2021) και εκτιμάται στα €10 τρις ως το 2025: ένα βασικό αγαθό για την ΕΕ, κρίσιμο για την προστασία των οικονομιών 

και των κοινωνιών μας 

• Διείσδυση και οφέλη ΤΠΕ στην οικονομική και κοινωνική μας ζωή αναδεικνύουν την κυβερνοασφάλεια σε στρατηγικής 

σημασίας ζήτημα

Η σημασία της κυβερνοασφάλειας
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Ατομικά 
δικαιώματα, νέες 
απειλές
και 
κυβερνοασφάλεια

• Δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού βίου (α. 9 Σ)

• Δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας     
(α. 5 Σ.) 

• Δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας   
(α. 5Α Σ)

• Δικαίωμα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (α. 9Α Σ) 

• Δικαίωμα στο απόρρητο των επιστολών, της 
ανταπόκρισης & επικοινωνίας (α. 19 Σ)

Δυνάμει ανταγωνιστικά έννομα αγαθά; στάθμιση από τον 
εφαρμοστή του δικαίου: 

• Οργανισμός / υπεύθυνος επεξεργασίας - Εποπτικές αρχές -
Δικαστική εξουσία



Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. 
Η Οδηγία 2022/2555
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Νομοθετικές πρωτοβουλίες Ε.Ε. κατά το 2022

Regulations

• CRA

• DORA

• Regulation for EUIBAs

• AI Act

• eIDAS2

• Data Act

• European Health Data 
Space

• DMA

• DSA

• Chips Act

Directives

• NIS2

Implementing / 
Delegated Acts and 
Special Legislative 

Procedures

• Electricity 
Network 
Code for 
CS

• Aviation –
Horizontal 
Rule

Πηγή: ENISA 2022
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Η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση της λειτουργίας της οδηγίας NIS 1:

• Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας NIS είναι υπερβολικά περιορισμένο όσον αφορά 
τους τομείς που καλύπτει

• Ευρεία διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό απαιτήσεων όσον 
αφορά την ασφάλεια και την αναφορά περιστατικών 

• Αναποτελεσματικό καθεστώς εποπτείας και επιβολής

• Αποκλίσεις στο επίπεδο οικονομικών και ανθρώπινων πόρων μεταξύ των κρατών 
μελών/ διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας

• Τα κράτη μέλη δεν ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες 

Μια νέα Οδηγία για την κυβερνοασφάλεια
NIS 2 Directive
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NIS 2: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής + “size-cap” 
rule

NIS 2
Expanded scope to include more sectors and services as either 
essential or important entities.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/

NIS
Operators of Essential Services (OES) and 
Digital Service Providers (DSP)

HEALTHCARE

TRANSPORT

BANKING AND 
FINANCIAL MARKET 
INFRASTRUCTURE

WATER SUPPLY

ENERGY

DIGITAL SERVICE 
PROVIDERS

DIGITAL 
INFRASTRUCTURE

PROVIDERS OF PUBLIC 
ELECTRONIC 
COMMUNICATIONS 
NETWORKS OR 
SERVICES

DIGITAL SERVICES : SOCIAL 
NETWORKING SERVICES 
PLATFORMS AND DATA 
CENTRE SERVICES, CLOUD 
SERVICE PROVIDERS

WASTE WATER 
AND WASTE 
MANAGEMENT

SPACE

POSTAL AND COURIER 
SERVICES

MANUFACTURING OF 
CERTAIN CRITICAL 
PRODUCTS (SUCH AS 
PHARMACEUTICALS, 
MEDICAL DEVICES, 
CHEMICALS)

FOOD

PUBLIC ADMINISTRATION
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Κάθε επιχείρηση / οργανισμός που πληροί σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:

• Δραστηριοποιείται σε τομείς βασικών και σημαντικών οντοτήτων

• Χαρακτηρίζεται ως μεσαία επιχείρηση ή υπερβαίνει τα ανώτατα όρια για τις μεσαίες

επιχειρήσεις. Ήτοι:

• απασχολεί άνω των 50 εργαζομένων, είτε

• έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των € 10 εκατομμυρίων

Ανεξαρτήτως μεγέθους:  DNS, TLD, eIDAS, CERD, οργανισμοί που ορίζονται ως 

σημαντικές/βασικές οντότητες βάσει κριτηρίων  

NIS 2: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής + 
“size-cap” rule
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• Risk-based approach για βασικές και σημαντικές οντότητες και λεπτομερή μέτρα διαχείρισης 

κινδύνων

• Μέτρα για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας

• Αναφορά περιστατικών

• Έως 24 ώρες : έγκαιρη προειδοποίηση

• Έως 72 ώρες: πληρέστερη ενημέρωση για το περιστατικό

• Ενδιάμεση έκθεση: κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής ή CSIRT

• Έως 1 μήνα: τελική έκθεση 

• Ανώτατη διοίκηση: εγκρίνει τα μέτρα, ευθύνεται έως και προσωπικώς, λαμβάνει ειδική 

κατάρτιση

Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις οργανισμών
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• Πληρέστερο περιεχόμενο εθνικών στρατηγικών κυβερνοασφάλειας

• Για το σύνολο των νέων τομέων της NIS2

• Στόχοι, νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα, KPIs 

• Σύστημα διακυβέρνησης με ξεκάθαρους ρόλους και ευθύνες

• Εφοδιαστική αλυσίδα – δημόσιες συμβάσεις και πιστοποιήσεις

• Capacity building και προώθηση R&D

• Μηχανισμοί συντονισμένης γνωστοποίησης ευπαθειών 

• Εθνικά πλαίσια διαχείρισης κρίσεων 

• Συμμετοχή στην ενισχυμένη διευρωπαϊκή συνεργασία

Αναβαθμισμένες υποχρεώσεις κρατών -
μελών
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• Ενισχυμένος ρόλος NIS Cooperation group
• Παροχή καθοδήγησης προς ΚΜ και προς CSIRT network

• Συνεργασία με Ομάδα CER, ΕΥΕΔ, καθώς και με COM και ENISA για τη διενέργεια coordinated risk assessments

• Ενδυνάμωση δικτύου CSIRT, συνεργασία με SOCs και SOC networks, CVD policies 

• Ενίσχυση του ENISA
• Τήρηση ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων, όπως ευπαθειών, παρόχων υπηρεσιών DNS, TLD, data center, cloud 

providers, MSPs, SMSPs, παρόχων επιγραμμικών αγορών, επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, πλατφορμών
κοινωνικής δικτύωσης

• Συμμετοχή σε NIS CG, CyCLONe, CSIRT, στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων από την Επιτροπή

• Επίσημη θέσπιση του EU CyCLONe

• Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (peer reviews)

Ενισχυμένη διευρωπαϊκή συνεργασία
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• Αναλύονται πληρέστερα τα μέτρα εποπτείας 

• regular- targeted audits, on-site and off-site checks, security scans

• διαθέσιμα μέσα για τις αρμόδιες αρχές (αίτημα παροχής πληροφοριών – πρόσβαση σε στοιχεία)

• προβλέπεται διαφοροποίηση των μέτρων με βάση το είδος των οντοτήτων (essential – important
entities)

• Υποχρέωση επίδειξης συμμόρφωσης εκ μέρους των Οργανισμών

• Διοικητικά πρόστιμα:

• Βασικές οντότητες: έως 10 εκατ. ευρώ ή 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου 
εργασιών, ανάλογα με το υψηλότερο

• Σημαντικές οντότητες έως 7 εκατ. ευρώ ή 1,4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου 
κύκλου εργασιών, ανάλογα με το υψηλότερο

Εποπτεία και επιβολή



Συμπερασματικά: 3 πυλώνες της Οδηγίας NIS 2.0

National Cyber Security Authority 15
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• Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: εκτός από δημόσια πολιτική ασφάλειας έμφαση στην 
προστασία της οικονομικής και κοινωνικής δράσης εν γένει

• Αρκετά ΚΜ ήδη τροποποίησαν τη νομοθεσία τους κατά την επεξεργασία της NIS 2 και ενόψει 
αυτής (πχ Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία)

• Τα περισσότερα ΚΜ ήδη προσαρμόζουν τις εθνικές στρατηγικές τους

• Το σύνολο των ΚΜ προγραμματίζει την ταχύτερη δυνατόν μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό 
τους δίκαιο (ως Q4 2023)

• Επεξεργασία και καθορισμός διακριτών μέτρων ασφάλειας για βασικές και σημαντικές 
οντότητες 

• Ειδικότερη πρόκληση : η συμπερίληψη της δημόσιας διοίκησης στο πεδίο εφαρμογής

Συμπερασματικά: η στάση των ΚΜ 



Η εθνική προσέγγιση
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Μια νέα 
στρατηγική 

προσέγγιση: 
ΕΣΚ 2020-2025

με το βλέμμα στο μέλλον

• Ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, βάσει 
πλάνου Υπουργείου αλλά και λόγω έκτακτων 
αναγκών.

• Νέες προκλήσεις και νέα εργαλεία (Πανδημία 
COVID 19, Τεχνολογίες 5G, Τ.Ν., εξυπηρέτηση 
πολιτών, μείωση γραφειοκρατίας, κλπ.).

• Δραματική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων από 
πληθώρα παραγόντων απειλών.

• Ένταξη της οδηγίας NIS Directive στην Ελληνική 
Νομοθεσία (Ν. 4577/2018).

• Πληθώρα φορέων (ιδιωτικών και δημόσιων) με 
διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας πλαισίου 
κυβερνοασφάλειας.

Η κυβερνοασφάλεια είναι αρωγός του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας
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Κατεξοχήν οριζόντια 
δημόσια πολιτική: 
Πολύ-επίπεδη και 

δια-τομεακή

Πολύπλοκο και 
δυναμικό 

περιβάλλον: 
πρωτοβουλίες και 

επιλογές σε σύντομο 
χρόνο μπορεί να 

είναι ανεπαρκείς ή 
ξεπερασμένες

Απαίτηση για 
έγκαιρη και επαρκή 

ανταλλαγή 
πληροφοριών

Στατιστικά και 
μετρήσεις

Προκλήσεις για την Κυβερνοασφάλεια
ως δημόσια πολιτική



Hellenic Republic | National Cybersecurity Authority

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 
2020-2025

• 5 Στρατηγικοί Στόχοι

• 15 Ειδικοί Στόχοι

• Πάνω από 50 εμβληματικές δραστηριότητες

• Λεπτομερές Action Plan

• Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς

• Ορόσημα

• KPIs

• Critical Success Factors

• Reporting υλοποίησης



Νομοθετικό πλαίσιο – οριζόντιες ρυθμίσεις κυβερνοασφάλειας (post NIS Directive…)

• N.4577/2018 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας NIS

• Υ.Α. 1027/2019                       Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του Ν. 4577/ 2018

• Π.Δ. 40 /2020 Οργανόγραμμα Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

• Υ.Α.34368/2020 Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020-2025

• N. 4635/2019                          Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

• N.4961/2022                       Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση

της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις                                                       

• Ν. 5002/2022 Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και

προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων 

Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας



Ελληνική Δημοκρατία | Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Κανονιστική 
Συμμόρφωση / 

έλεγχοι

Επιχειρησιακές 
λειτουργίες

Τεχνικές 
λειτουργίες

Στρατηγική

Αρμοδιότητες

Μια νέα  Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας: Γενική 
Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας (ν. 4635/2019, π.δ. 40/2020)

Ρυθμιστικές Εποπτικές Κυρωτικές

Λειτουργίες



Εμβληματικές δραστηριότητες

Περιλαμβάνει περισσότερες από 50 εμβληματικές δράσεις 

Εθνική Στρατηγική 
Κυβερνοασφάλειας 

2020 – 2025

Activity 1.A.2: Πλαίσιο προαγωγής της αριστείας στην 
κυβερνοασφάλεια

Cybersecurity Handbook Cybersecurity self-assessment tool



Οδηγός Αυτοαξιολόγησης Οργανισμών –
Οφέλη

✓ Για τους οργανισμούς:

- Πρακτικό εργαλείο για την μέτρηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας ενός οργανισμού σε συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και 

διοικητικά πεδία.

- Εντοπισμός αδύναμων σημείων και ελλείψεων που αυξάνουν το επίπεδο επικινδυνότητας για τα συστήματα και δίκτυα του οργανισμού.

- Τεκμήρια για την επίσπευση αποφάσεων και την ανάληψη ενεργειών / δράσεων / επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια.

- Ένταξη στο πλάνο συμμόρφωσης των φορέων.

✓ Για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας:

- Συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων σε σχέση με το επίπεδο κυβερνοασφάλειας κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

- Evidence-based decision making στη δημόσια πολιτική κυβερνοασφάλειας

- Μέρος των εποπτικών δραστηριοτήτων επί των κρίσιμων υποδομών, αρμοδιότητάς μας.

25



Ρυθμιστική - κανονιστική λειτουργία Εθνικής
Αρχής Κυβερνοασφάλειας

✓ Ενεργή παρουσία σε ΕΕ:

- Διαρκή συμμετοχή του Υπουργείου στο HWPCI κατά τη διαπραγμάτευση της NIS 2: συμμετοχή σε περισσότερες από 50 

τυπικές και άτυπες συνεδριάσεις, καθώς και δεκάδες τεχνικούς και πολιτικούς τριλόγους.

- Τουλάχιστον είκοσι (20) επισημάνσεις μας, που αφορούν βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης βρίσκονται στο τελικό 

κείμενο, μαζί με πλείστες νομοτεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις.

✓ Επεξεργασία σχεδίων εθνικών ρυθμίσεων από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας:

- Για όλα τα κρίσιμα θέματα με βάση τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Χώρας και τις εθνικές προτεραιότητες (όπως NCC, 

NCCA, 5G Security Toolbox, έλεγχοι, λειτουργία, νομική μορφή και οργανωτική διάρθρωση Ε.Α.Κ., σύστημα 

διακυβέρνησης δημόσιας πολιτικής κυβερνοασφάλειας, Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας και cyber assessment tool) 

- Η επεξεργασία σχεδίου για την ενσωμάτωση της NIS 2 στην εθνική έννομη τάξη έχει ήδη εκκινήσει από την αρμόδια 

Υπηρεσία.
26
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Σύνοψη

Η σημασία της κυβερνοασφάλειας ως 
δημόσια πολιτική

Ρυθμιστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. –
Η Οδηγία 2022/2555

Νέα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και 
Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020 
– 2025

Ενίσχυση στρατηγικού και ρυθμιστικού 
πυλώνα: διαρκής παρουσία σε fora ΕΕ και 
επεξεργασία νέων σχεδίων νόμων



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ιωάννης Αλεξάκης

Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Κυβερνοασφάλειας 

Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

i.alexakis@mindigital.gr

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia


