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Σκοποί και στόχοι
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διασφαλίζουν ότι διαθέτουν μηχανισμούς
πρόληψης για προσωπικές παραβιάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι DPO θα:
διερευνήσουν τις οδηγίες για την κοινοποίηση παραβίασης προσωπικών
δεδομένων για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
ενημερωθούν για τα μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
είναι σε θέση να κατανοήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την
τεχνολογία και
είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τις
τρέχουσες λύσεις, τεχνολογίες και ελέγχους (τεχνικές και οργανωτικές).

Μαθησιακά αποτελέσματα
2.1.α Οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων/ DPO θα μπορούν να αναγνωρίζουν
περιστατικά έκτακτης ανάγκης
2.1.β. Οι DPO θα γνωρίσουν τη βασική ορολογία IT / ασφάλειας πληροφοριών
2.1.γ. Οι DPO θα γνωρίσουν τους βασικούς ορισμούς για τις πληροφορίες & τα
δεδομένα
2.1.δ. Οι DPO θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων
2.1.ε. Οι DPO θα γνωρίζουν τις κορυφαίες απειλές για πληροφορίες και συστήματα των
τελευταίων ετών

Μαθησιακά αποτελέσματα
2.2.α. Οι DPO θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τους κανονισμούς σχετικά με το χειρισμό
ευαίσθητων πληροφοριών στην εργασία.
2.2.β. Οι DPO θα μπορούν να προσδιορίζουν τις πληροφορίες του οργανισμού εντός του
πεδίου εφαρμογής του GDPR
2.3.α. Οι DPO θα μπορούν να ελέγχουν και να διαμορφώνουν λύσεις για καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης στην εργασία.
2.3.α. Οι DPO θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο μιας παραβίασης δεδομένων
2.3.β. Οι DPO θα είναι σε θέση να συμπληρώσουν τη Φόρμα Γνωστοποίησης παραβίασης
δεδομένων

Όροι και λέξεις-κλειδιά
Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα καλύπτει όρους και λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται
με τα ακόλουθα θέματα:
Πληροφορίες

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης

Ασφάλεια πληροφοριών

Κρυπτογράφηση

Εκτίμηση κινδύνου

Ανωνυμοποίηση

Παραβιάσεις δεδομένων

Ψευδομονοποίηση

Antivirus

Διαχείριση της τρωτότητας

Τείχος προστασίας

Αξιολόγηση της τρωτότητας

SIEM

Δοκιμή διείσδυσης

Αντιγράφα ασφαλείας- Backup

Πίνακας περιεχομένων
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Ενότητα 1.4: Αξιολόγηση
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2.2: Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
2.3: Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
2.4: Γνωστές απειλές και παράγοντες απειλής
2.5: Τάσεις, στατιστικά και παραδείγματα

Μάθημα 3 Διαχείριση κινδύνου
Ενότητα 3.1: Ορισμοί
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Ενότητα 4.2: IT Έλεγχοι Ασφαλείας
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Μάθημα 5 Παραβιάσεις δεδομένων
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Ενότητα 5.3: Τύποι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων
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Ενότητα 6.1: Επίσημοι ιστότοποι του EDPB και αρμόδιες αρχές
Ενότητα 6.2: Αναφορές για το τρέχον τοπίο απειλών
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Μάθημα 1
Όνομα: Εισαγωγή στις Πληροφορίες

Σύνοψη
Tο Μάθημα παρέχει
- Εισαγωγή στους βασικούς ορισμούς και διαφοροποιήσεις μεταξύ των
όρων: Πληροφορίες, Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα σχετικά με
την Υγεία και
- Την έννοια των ροών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει
ποιες είναι οι ροές δεδομένων, ποιες είναι οι απαιτήσεις σχετικά με τα
αρχεία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ποιες είναι οι βασικές
μέθοδοι για τη χαρτογράφηση των ροών δεδομένων.

Μάθημα 2
Όνομα: Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια
πληροφοριών

Σύνοψη
Αυτό το Μάθημα παρέχει
- Εισαγωγή στον όρο Ασφάλεια Πληροφοριών και τα βασικά χαρακτηριστικά
της
- Πληροφορίες σχετικά με την ιδέα ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών (ISMS) και γιατί είναι επωφελής για έναν οργανισμό
- Μια λίστα και μια σύντομη περιγραφή για διάφορα πρότυπα που
παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών και τα Συστήματα που σχετίζονται με το
απόρρητο/ιδιωτικότητα
- Μια λίστα με απειλές, παράγοντες απειλής, μια σύντομη περιγραφή ανά
τύπο και σχετικά παραδείγματα, όπου ισχύουν
- Τάσεις, στατιστικές και παραδείγματα γενικά και ιδιαίτερα στον τομέα της
Υγείας.

Μάθημα 3
Όνομα: Διαχείριση κινδύνου

Σύνοψη
Αυτό το Μάθημα παρέχει
- μια εισαγωγή στους βασικούς ορισμούς που σχετίζονται με τη
Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
- μια ανάλυση των διαφόρων βημάτων της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων στη θεωρία επίσης μέσω ενός πρακτικού παραδείγματος.

Μάθημα 4
Όνομα: IT Εργαλεία Ασφαλείας & Έλεγχοι

Σύνοψη
Αυτό το Μάθημα παρέχει
- περιγραφή των πιο κοινών εργαλείων ασφάλειας πληροφορικής και
- περιγραφή των πιο κοινών ελέγχων ασφαλείας IT.

Μάθημα 5
Όνομα: Παραβιάσεις δεδομένων

Σύνοψη
Αυτό το Μάθημα παρέχει
- Μια εισαγωγή στις απαιτήσεις σχετικά με τις παραβιάσεις
δεδομένων
- Περιγραφή και ανάλυση για τους ορισμούς που σχετίζονται με
παραβιάσεις δεδομένων
- Εισαγωγή στους διάφορους τύπους παραβιάσεων προσωπικών
δεδομένων
- Μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση του αντίκτυπου μιας
παραβίασης δεδομένων και
- Ένα πρότυπο και απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την
ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων

Μάθημα 6
Όνομα: Άλλα εργαλεία για τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Σύνοψη
Αυτό το Μάθημα παρέχει
- Ένα Κατάλογο επίσημων ιστότοπων των αρχών και άλλων φορέων
που θα μπορούσαν να παρέχουν βοήθεια και καθοδήγηση στον ΥΠΔ
- Αναφορές για το τρέχον τοπίο απειλών
- Αναφορές για επιβληθέντα πρόστιμα
- Εργαλεία για τον έλεγχο της διαρροής πληροφοριών
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Εισαγωγή στις πληροφορίες
Τι είναι η πληροφορία;
Ορισμοί
Πριν από την ανάλυση των λεπτομερειών σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών στο πλαίσιο
του GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) στο πλαίσιο ενός οργανισμού στον
τομέα Υγείας, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν και να συμφωνηθούν ορισμένοι βασικοί όροι.
Ο πρώτος όρος είναι η πληροφορία. Η ακόλουθη περιγραφή προέρχεται από το πρότυπο ISO
27000: 2018 - Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφαλείας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών - Επισκόπηση και λεξιλόγιο.
"Οι πληροφορίες είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο, όπως και άλλα σημαντικά επιχειρηματικά
πλεονεκτήματα, είναι απαραίτητες για την επιχειρηματική δραστηριότητα ενός οργανισμού και,
κατά συνέπεια, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα. Οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν
σε πολλές μορφές, όπως: ψηφιακή μορφή (π.χ. αρχεία δεδομένων αποθηκευμένα σε ηλεκτρονικά ή
οπτικά μέσα), μορφή υλικού (π.χ. σε χαρτί), καθώς και μη αντιπροσωπευτικές πληροφορίες υπό τη
μορφή γνώσης των εργαζομένων. Οι πληροφορίες μπορούν να μεταδοθούν με διάφορα μέσα,
όπως: courier, ηλεκτρονική ή λεκτική επικοινωνία. Όποια και αν είναι η μορφή των πληροφοριών ή
οι τρόποι με τους οποίους μεταδίδονται, χρειάζονται πάντα κατάλληλη προστασία. "
Ο όρος αυτός είναι πολύ γενικός και περιλαμβάνει όλους τους τύπους και τις κατηγορίες
πληροφοριών. Μερικά παραδείγματα πληροφοριών μπορεί να είναι:

Το ιατρικό αρχείο ενός
ασθενούς

Το λογισμικό που
διαχειρίζεται τις
πληροφορίες ασθενούς

Το αρχείο καταγραφής
συντήρησης μιας γεννήτριας

Το αρχείο καταγραφής
θερμοκρασίας του χώρου
αποθήκευσης

Το σχέδιο διαφυγής
πυρκαγιάς για κάθε όροφο

Το κύριο αρχείο του
υπαλλήλου

Οι συμβάσεις εργασίας
του διοικητικού
προσωπικού

Όπως φαίνεται από τον ορισμό και τα παραδείγματα, πολλά πράγματα μπορούν να ονομάζονται
πληροφορίες, σε διάφορες μορφές και μέσα, και ένα υποσύνολο από αυτά θα μπορούσε να
ονομασθεί ως Προσωπικά Δεδομένα, βάσει του σχετικού ορισμού από το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων/GDPR (Άρθρο 4 - Ορισμοί).
Βάσει αυτού του ορισμού:
"Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα " είναι κάθε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή
αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (« πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα »).
Αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή
έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός,
δεδομένα θέσης, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι
συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου".
Όσον αφορά τα παραδείγματα πληροφοριών στο πλαίσιο ενός οργανισμού στον Τομέα της Υγείας,
τα ακόλουθα μπορούν να ταξινομηθούν ως προσωπικά δεδομένα.
Το εικονίδιο

έχει τοποθετηθεί σε όλες τις περιπτώσεις προσωπικών δεδομένων:

Το ιατρικό αρχείο ενός
ασθενούς

Το αρχείο καταγραφής
συντήρησης μιας

Το κύριο αρχείο του
υπαλλήλου

Το λογισμικό που
διαχειρίζεται τις
πληροφορίες ασθενούς

Το αρχείο καταγραφής
θερμοκρασίας του
χώρου αποθήκευσης

Οι συμβάσεις εργασίας
του διοικητικού
προσωπικού

Το σχέδιο διαφυγής
πυρκαγιάς για κάθε όροφο

Όλα τα παραπάνω παραδείγματα είναι περιπτώσεις όπου υπάρχουν προσωπικές πληροφορίες. Από
αυτές τις περιπτώσεις, ορισμένες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως δεδομένα σχετικά
με την υγεία (ορισμός από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ GDPR, Άρθρο 4).
"Δεδομένα σχετικά με την υγεία" σημαίνει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη σωματική ή ψυχική
υγεία ενός φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης, τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του "
Ή
Πληροφορίες για την προσωπική υγεία (ορισμός από ISO 27799: 2016 - 3 Όροι και ορισμοί).
"Πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμο άτομο που σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική υγεία του
ατόμου
Σημείωση 1 στην εγγραφή: Η παροχή υπηρεσιών υγείας στο άτομο και η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει:
α) πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του ατόμου για την παροχή υπηρεσιών υγείας,
β) πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές ή την επιλεξιμότητα για υγειονομική περίθαλψη σε σχέση
με το άτομο,
γ) έναν αριθμό, ένα σύμβολο ή συγκεκριμένο που αποδίδεται στο άτομο, το οποίο προσδιορίζει με
μοναδικό τρόπο το άτομο για λόγους υγείας.
δ) κάθε πληροφορία σχετικά με το άτομο που συλλέγεται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών
υγείας στο άτομο,
ε) πληροφορίες που προέρχονται από τη δοκιμή ή την εξέταση ενός μέρους του σώματος ή
σωματικής ουσίας,
στ) προσδιορισμός ενός ατόμου (π.χ. ενός επαγγελματία υγείας) ως παρόχου υγειονομικής
περίθαλψης στο άτομο.
Σημείωση 2 στην καταχώριση: Οι πληροφορίες για την προσωπική υγεία δεν περιλαμβάνουν
πληροφορίες οι οποίες, είτε από μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες στον κάτοχο, είναι ανώνυμες, η ταυτότητα του ατόμου που αποτελεί το αντικείμενο των
πληροφοριών δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τις πληροφορίες. "
Και όσον αφορά τα παραδείγματα πληροφοριών στο πλαίσιο ενός οργανισμού στον Τομέα της
Υγείας, τα ακόλουθα μπορούν να ταξινομηθούν ως δεδομένα σχετικά με την υγεία.

Το εικονίδιο

έχει τοποθετηθεί σε όλες τις περιπτώσεις δεδομένων που αφορούν την υγεία:

Το ιατρικό αρχείο ενός
ασθενούς

Το λογισμικό που
διαχειρίζεται τις
πληροφορίες ασθενούς

Το αρχείο καταγραφής
συντήρησης μιας

Το αρχείο καταγραφής
θερμοκρασίας του
χώρου αποθήκευσης

Το κύριο αρχείο του
υπαλλήλου

Οι συμβάσεις εργασίας
του διοικητικού
προσωπικού

Το σχέδιο διαφυγής
πυρκαγιάς για κάθε όροφο
Η ακόλουθη εικόνα, συνοψίζει τα παραπάνω σχετικά με τις πληροφορίες, τα προσωπικά δεδομένα
και τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία:

Όπου Information= Πληροφορίες,Personal Data= προσωπικά δεδομένα και Data Concerning
Health= τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν πολλές κατηγορίες πληροφοριών και
πολλές περιπτώσεις προσωπικών δεδομένων. Ειδικά σε οργανισμούς στον τομέα της Υγείας, θα

υπάρχουν πληροφορίες σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες (μη προσωπικές πληροφορίες, απλά
προσωπικά δεδομένα, προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία και άλλα).
Αξία των Δεδομένων που αφορούν την Υγεία
Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι πολύτιμα.
Η αξία των δεδομένων είναι πολλαπλή.
Είναι κρίσιμο για τη λειτουργία ενός οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης και εάν αυτές οι
πληροφορίες είναι αλλοιωμένες ή χαθούν, ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσματικά.
Επιπλέον, εάν χαθούν τα εν λόγω στοιχεία, τα επιβληθέντα πρόστιμα είναι αρκετά.
Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο παράδειγμα:

Μετάφραση εικόνας: Το Ηaga έλαβε πρόστιμο για ανεπαρκή εσωτερική ασφάλεια των φακέλων
των ασθενών.
Το νοσοκομείο Ηaga δεν έχει εσωτερική ασφάλεια των φακέλων των ασθενών. Αυτό είναι το
συμπέρασμα της εργασίας της Ολλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η έρευνα
ακολουθήθηκε όταν εμφανίστηκε ότι πολλοί από τους εργαζομένους του νοσοκομείου είχαν χωρίς
λόγο ελέγξει τα ιατρικά αρχεία ενός διάσημου Ολλανδού. Στο νοσοκομείο επιβλήθηκε πρόστιμο
460.000 ευρώ για ανεπαρκή ασφάλεια.
(Πηγή: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/haga-beboet-voor-onvoldoende-internebeveiliging-pati%C3%ABntendossiers)

Από την άλλη πλευρά, αυτός ο τύπος πληροφοριών είναι πολύτιμος για τους κακόβουλους παίκτες.
Η ακόλουθη εικόνα απεικονίζει τους λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει, με βάση την έρευνα:
Γιατί οι πληροφορίες της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύτιμες. - KPMG γραφική
αναπαράσταση. (PRNewsFoto / KPMG LLP)

Μετάφραση εικόνας: Oι πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης είναι 10 φορές πιο πολύτιμες στη
μαύρη αγορά, απ’ ότι η κοινωνική ασφάλεια και oι Πληροφορίες Πιστωτικής Κάρτας
ΓΙΑΤΙ;

Δεν αλλάζονται
εύκολα

Βάση για
ασφάλιση/πιστωτική
κάρτα

Στόχος για τις
μυστικές υπηρεσίες
του εξωτερικού

Υψηλής ποιότητας
και βαθύτατα
προσωπικές

Περιλαμβάνουν
παράνομη
συνταγογράφηση
ναρκωτικών

Πιθανότητες
εκφοβισμού

Κεφάλαιο 3
Ροές δεδομένων πληροφοριών
Το πρώτο βήμα που πρέπει να αναλάβει ένας οργανισμός σε κάθε έργο συμμόρφωσης με το
πρότυπο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ GDPR, όπως καταδεικνύεται στην
προηγούμενη παράγραφο (κεφάλαιο), είναι ο εντοπισμός των πληροφοριών που επεξεργάζονται
στο πλαίσιο της λειτουργίας του και η καταγραφή του στη σχετική κατηγορία.
Μόνο τότε, μπορεί ο οργανισμός, για τις πληροφορίες που ταξινομούνται ως προσωπικά δεδομένα
με βάση τους παραπάνω ορισμούς, να προχωρήσει με τα υπόλοιπα βήματα σχετικά με τη
συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ GDPR.
Αυτό το βήμα αναγνώρισης είναι το πρώτο μιας διαδικασίας που ονομάζεται "Χαρτογράφηση ροών
δεδομένων" και χρησιμοποιείται ως βάση για τα ακόλουθα:
- Ορισμός του πεδίου εφαρμογής για το GDPR
- Προσδιορισμός των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο
οργανισμός
- Διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, όπου χρειάζεται
- Διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου
- Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών
- Διατήρηση των αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
- Προσδιορισμός των επιπτώσεων μιας παραβίασης των δεδομένων
- Εφαρμογή μέτρων προστασίας
- και άλλα
Τι είναι η ροή δεδομένων (πληροφοριών);
Η ροή δεδομένων πληροφοριών απεικονίζει τον κύκλο ζωής κάθε παραδείγματος προσωπικών
δεδομένων. Δείχνει πώς επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα, τον τύπο επεξεργασίας, τον
σκοπό της επεξεργασίας, τους παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων (εσωτερικούς και
εξωτερικούς), τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, τους σχετικούς περιορισμούς κλπ.
Με τη χαρτογράφηση όλων αυτών των πληροφοριών για κάθε περίπτωση προσωπικών δεδομένων,
ο οργανισμός λαμβάνει γνώση της ποσότητας και της ποιότητας των επεξεργασμένων προσωπικών
δεδομένων και έχει μια συνολική εικόνα της διαδικασίας.
Αρχεία επεξεργασίας δραστηριοτήτων
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ GDPR στο άρθρο 30, «Καταγραφές
δραστηριοτήτων επεξεργασίας», αναθέτει τη δημιουργία και τη συντήρηση αρχείων
δραστηριοτήτων επεξεργασίας για συγκεκριμένες περιπτώσεις (επιχειρήσεις ή οργανώσεις που

απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα ή «όταν η επεξεργασία που πραγματοποιεί ενδέχεται να
θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα, η επεξεργασία δεν είναι περιστασιακή ή η επεξεργασία περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες
δεδομένων όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 *»
* Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/GDPR - Άρθρο 9. Επεξεργασία ειδικών
κατηγοριών προσωπικών δεδομένων. (1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις ή μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων,
βιομετρικών δεδομένων για τον μοναδικό εντοπισμό φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την
υγεία ή τα δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός
φυσικού προσώπου πρέπει να απαγορεύονται. "
Ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Υγείας, πιθανότατα εμπίπτει στις
κατηγορίες που περιγράφονται παραπάνω και, ως εκ τούτου, πρέπει να τηρεί αυτά τα αρχεία των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/
GDPR και η αρμόδια εποπτική αρχή.
Οι ελάχιστες πληροφορίες που ζητούνται για τα αρχεία των αρχών επεξεργασίας από το Γενικό
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων/ GDPR είναι (Πηγή: Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων /GDPR - Άρθρο 30, Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας):
1. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας και όπου εφαρμόζεται, ο εκπρόσωπος του υπευθύνου της
επεξεργασίας, διατηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας υπό την ευθύνη του. Το αρχείο αυτό
περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και όπου εφαρμόζεται, του
κοινού ελεγκτή, του εκπροσώπου του υπεύθυνου της επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας
δεδομένων
β) τους σκοπούς της επεξεργασίας
γ) περιγραφή των κατηγοριών των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και των
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
δ) τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα
προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς
οργανισμούς ·
ε) όπου εφαρμόζεται, διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα ή
διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας ή του
διεθνούς οργανισμού και, στην περίπτωση μεταφορών που αναφέρονται στη δεύτερη
υποπαράγραφο του Άρθρο 49 (παράγραφος 1), τεκμηρίωση κατάλληλων διασφαλίσεων ·
στ) όπου είναι δυνατόν, τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών
δεδομένων ·

ζ) όπου είναι δυνατόν, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που
αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.
2. Κάθε επεξεργαστής (processor) και όπου εφαρμόζεται, εκπρόσωπος του διατηρεί αρχείο όλων
των κατηγοριών διαχείρισης δραστηριοτήτων που εκτελούνται για λογαριασμό του ελεγκτή και
περιέχει:
α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του επεξεργαστή ή των επεξεργαστών και κάθε ελεγκτή
για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο επεξεργαστής και, κατά περίπτωση, του υπευθύνου του
επεξεργαστή ή του αντιπροσώπου του επεξεργαστή, και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ·
β) τις κατηγορίες επεξεργασίας που πραγματοποιούνται για λογαριασμό κάθε υπεύθυνου
επεξεργασίας ·
γ) κατά περίπτωση, διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης αυτής της τρίτης χώρας ή διεθνούς
οργανισμού και, στην περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο, την τεκμηρίωση κατάλληλων διασφαλίσεων ·
δ) όπου είναι δυνατόν, μια γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας
που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1. "
Ορισμένες εποπτικές αρχές, π.χ. η Ελληνική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων,
https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211400&_dad=portal&_schema=PORTAL, το γραφείο
του Επιτρόπου Πληροφοριών (ΗΒ), https://ico.org.uk/media/fororganisations/documents/2172937/gdpr-documentation-controller-template.xlsx και άλλοι, έχουν
δημοσιεύσει πρότυπα εγγράφων για την καταγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Αυτά τα
πρότυπα συνήθως ζητούν πληροφορίες που υπερβαίνουν το ελάχιστο που αναφέρεται στο ΓΚΠΔ/
GDRP.

Mέθοδοι για την καταγραφή των ροών δεδομένων
Πιθανές μέθοδοι για τη καταγραφή των ροών δεδομένων είναι οι ακόλουθες (Πηγή: Γραφείο
Επιτρόπων Πληροφοριών (ΗΒ), https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guideto-the-general-data-protection-regulation-gdpr/documentation/how-do-we-document-ourprocessing-activities/#how5)
Ερωτηματολόγια - αυτά μπορούν να διανεμηθούν σε αυτούς τους τομείς της οργάνωσης,
που η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Ο σκοπός αυτών
των ερωτηματολογίων είναι να επαναπροσδιορίσει πληροφορίες από τα άτομα που ασχολούνται
άμεσα με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
- Άμεσες συναντήσεις με βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτές οι συνεντεύξεις - συνάντηση
διευκολύνει τη συλλογή συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών, καθώς ο διαμεσολαβητής είναι
εκεί για να διασφαλίσει την ομοφωνία.

- Αναθεώρηση των πολιτικών, διαδικασιών, συμβάσεων και συμφωνιών. Αυτό θα βοηθήσει στην
επαλήθευση μεταξύ των προβλεπόμενων και των πραγματικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας
δεδομένων. Υπάρχει επίσης, μια ποικιλία εργαλείων που διαφημίζουν ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία καταγραφής δεδομένων. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να
χωριστούν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
Α) Εργαλεία αυτόματης ανακάλυψης - Πρόκειται για εργαλεία που θα μπορούσαν να
εγκατασταθούν σε ένα δίκτυο υπολογιστών και θα μπορούσαν να αναζητήσουν μέσα στις
πληροφορίες που περιέχονται συγκεκριμένες μορφές δεδομένων (π.χ. αριθμοί πιστωτικών καρτών,
εθνικοί αριθμοί ταυτότητας κ.λπ.). Αυτά τα εργαλεία παρουσιάζουν τους ακόλουθους
περιορισμούς:
α) Μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο δεδομένα που ταιριάζουν σε μια συγκεκριμένη
προκαθορισμένη μορφή
β) Μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο ψηφιακές πληροφορίες που είναι αναγνώσιμες (π.χ.
δεν μπορούν να αναγνωρίσουν πληροφορίες σε εικόνες ή προϊόντα σαρωμένων φυσικών
αρχείων). Αυτό σημαίνει επίσης ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν είναι σε ψηφιακή
μορφή (π.χ. έντυπα έγγραφα) δεν θα αναγνωριστούν.
Β) Εργαλεία για την καταγραφή των δραστηριοτήτων επεξεργασίας - Πρόκειται για εργαλεία που
έχουν δομή ικανή να τεκμηριώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το GDPR στο άρθρο 30,
όπως φαίνεται παραπάνω.
Ο οργανισμός θα πρέπει να έχει υπόψη του όλες αυτές τις πληροφορίες προτού επιλέξει την
προτιμώμενη μέθοδο. Η πρακτική έχει δείξει ότι ένας συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων
θεωρείται ως ο πιο αποτελεσματικός. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός μπορεί να συλλέξει
αξιόπιστες, συγκρίσιμες και πραγματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων από τα άτομα που εμπλέκονται στην πραγματική επεξεργασία, ενώ ταυτόχρονα μειώνει
την προσπάθεια και τους πόρους που επενδύονται στη διαδικασία.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταγραφής δεδομένων τεκμηριώνονται στο σχετικό αρχείο και
διατηρείται επ'άπειρον. Αυτό το αρχείο μπορεί να ζητηθεί από την εποπτική αρχή.

Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Πληροφορίες
Ενότητα 1: Τι είναι η πληροφορία
Ερώτηση 1.:

Ποιο από τα παρακάτω είναι Πληροφορίες
(Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

☒

☐

☐

☒

Ερώτηση 2.:

Πού θα περίμενε κανείς να βρει προσωπικές πληροφορίες σε αυτή τη σκηνή;
(Επιλέξτε όλα τα πιθανά σημεία που ενδέχεται να έχουν προσωπικά στοιχεία)

Correct answer

Ερώτηση 3.:

Ποιο από τα παρακάτω είναι προσωπικά δεδομένα και ποια είναι προσωπικά δεδομένα που
αφορούν την υγεία;
Προσωπικά δεδομένα

Τραπεζικές συναλλαγές με υπαλλήλους

Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία

Ιατρικά αρχεία ασθενών
Ασφαλιστικές απαιτήσεις

για ασθενείς
Το πρόγραμμα βάρδιας

Ιατρικές απόψεις
Οι ωριαίες τιμές εργολάβων και μόνιμου

προσωπικού

Ενότητα 2: Ροές δεδομένων πληροφοριών
Ερώτηση 4.:

Τι είναι οι ροές προσωπικών δεδομένων;
1. 1. Οι ροές απεικονίζουν τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από
τον οργανισμό καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους εντός του οργανισμού

2. Οι ροές που δείχνουν το έργο που πρέπει να κάνει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
3. Οι ροές που απεικονίζουν τις απαιτήσεις που ορίζει ο GDPR
4. Οι ροές που δείχνουν ποιος είναι υπεύθυνος για κάθε πληροφορία εντός του οργανισμού.

Ερώτηση 5.:

Γιατί είναι σημαντική η καταγραφή των ροών προσωπικών δεδομένων για έναν οργανισμό;
1. Με τη καταγραφή όλων αυτών των πληροφοριών ανά κάθε περίπτωση προσωπικών
δεδομένων, ο οργανισμός γνωρίζει την ποσότητα και την ποιότητα των επεξεργασμένων
προσωπικών δεδομένων και έχει μια γενική εικόνα ολόκληρης της διαδικασίας. Αυτό που
είναι γνωστό μπορεί επίσης να διαχειριστεί.
2. Το αρχείο με τις ροές δεδομένων απαιτείται για τη διεξαχθεί η Αξιολόγησης Κινδύνου
3. Το αρχείο των ροών δεδομένων θα πει στον DPO τι πρέπει να κάνει
4. Το αρχείο των ροών δεδομένων είναι υποχρεωτικό και πρέπει να παρέχεται σε όλα τα
υποκείμενα των δεδομένων.

Διδακτική Ενότητα 2 :
Εργαλεία και μεθοδολογίες
πληροφορικής που
εφαρμόζονται στην
προστασία δεδομένων
Χρυσούλα Ψυλλάκη
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Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια πληροφοριών
Τι είναι η ασφάλεια πληροφοριών
Ο ακόλουθος ορισμός προέρχεται από το ISO 27000: 2018 - Τεχνολογία πληροφοριών Τεχνικές ασφάλειας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών - Επισκόπηση και
λεξιλόγιο.
«Ασφάλεια πληροφοριών: Η ασφάλεια πληροφοριών διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, τη
διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Η ασφάλεια των πληροφοριών
περιλαμβάνει την εφαρμογή και τη διαχείριση κατάλληλων ελέγχων που συνεπάγονται την
εξέταση ενός ευρέος φάσματος απειλών, με στόχο την εξασφάλιση διαρκούς
επιχειρηματικής επιτυχίας και συνέχειας, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των
συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών.
Η ασφάλεια των πληροφοριών επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός εφαρμοστέου
συνόλου ελέγχων, που επιλέγονται μέσω της επιλεγμένης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου
και διαχειρίζονται χρησιμοποιώντας ISMS, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών,
διαδικασιών, οργανωτικών δομών, λογισμικού και υλικού για την προστασία των
αναγνωρισμένων στοιχείων πληροφοριών. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να καθοριστούν, να
εφαρμοστούν, να παρακολουθούνται, να επανεξετάζονται και να βελτιώνονται όπου είναι
απαραίτητο, για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι στόχοι ασφάλειας
πληροφοριών και επιχειρήσεων του οργανισμού. Οι σχετικοί έλεγχοι ασφάλειας
πληροφοριών αναμένεται να ενσωματωθούν απρόσκοπτα στις επιχειρηματικές διαδικασίες
ενός οργανισμού.. »
Δεδομένου ότι όπως φαίνεται από τον παραπάνω ορισμό, η ασφάλεια πληροφοριών είναι η
προστασία του απορρήτου, της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών,
είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται αυτοί οι ορισμοί.
Εμπιστευτικότητα: ιδιοκτησία ότι οι πληροφορίες δεν διατίθενται ή κοινοποιούνται σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα, οντότητες ή διαδικασίες.

Για παράδειγμα, η βάση δεδομένων των πληροφοριών αιμοδοτών, θα πρέπει να είναι
προσβάσιμη μόνο από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα, οντότητες ή διαδικασίες
(εσωτερικά ή εξωτερικά). Η αποτυχία σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα θα οδηγούσε στην
επεξεργασία των σχετικών προσωπικών πληροφοριών (ορισμένα από αυτά δεδομένα
αφορούν την υγεία) από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες με πιθανό αρνητικό αντίκτυπο

στην ελευθερία των υποκειμένων των δεδομένων.
(Πηγή: https://www.donateblood.com.au/media/news/blood-service-apologises-donordata-leak).

Ακεραιότητα: ιδιότητα ακρίβειας και πληρότητας.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση αρχείων ασθενών, οι πληροφορίες που περιέχονται
στα αρχεία πρέπει να είναι ακριβείς και ανταγωνιστικές. Ή στην περίπτωση του
Associated Press, τα περιεχόμενα των twits που αποστέλλονται από τον επίσημο
λογαριασμό του στο twitter άλλαξαν, οδηγώντας σε απώλεια 136 δισεκατομμυρίων

δολαρίων σε αξία αγοράς μετοχών.

Μετάφραση Εικόνας: Στη 1:07 μ.μ την Τρίτη, όταν ο επίσημος λογαριασμός του Twitter
της Associated Press έστειλε ένα tweet στους περίπου 2 εκατομμύρια ακολούθους του
που προειδοποιούσε: «Έκτακτο: Δυο εκρήξεις στο Λευκό Οίκο και ο Μπαράκ Ομπάμα
είναι τραυματισμένος», κάποιοι από τους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή
πανικοβλήθηκαν βρίσκονταν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Στη 1:08 μ.μ, o Dow ξεκίνησε μια επικίνδυνη αλλά βραχύβια κάθετη πτώση. Έπεσε
περίπου 150 μονάδες, από 14697.15 σε 14548.58, προτού σταθεροποιηθεί στη 1:10 μ.μ,
όταν γνωστοποιήθηκε ότι το tweet ήταν εσφαλμένο. Έως τη 1:13 μ.μ, το επίπεδο είχε
επιστρέψει σε 14690. Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών λεπτών, το ‘’ψεύτικο’’ tweet
έσβησε 136 δις δολλάρια στην αγοραία αξία.
(Πηγή: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/04/23/syrianhackers-claim-ap-hack-that-tipped-stock-market-by-136-billion-is-it-terrorism/)

Διαθεσιμότητα: ιδιοκτησία που είναι προσβάσιμη και χρησιμοποιήσιμη κατόπιν αιτήματος
από εξουσιοδοτημένο φορέα.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός Νοσοκομείου, οι πληροφορίες ενός ασθενούς
πρέπει να είναι διαθέσιμες στον γιατρό του ασθενούς όταν τις χρειάζεται για να

διαμορφώσει τη διάγνωσή του σχετικά με τον ασθενή.

Μετάφραση Eικόνας: Σε μια ειδοποίηση για ‘’μεγάλο ατύχημα’’ που κοινοποιήθηκε στην
ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών Υγείας του Lincolnshire και Goole trust
ανακοινώθηκε η απόφαση να ακυρώσουν τα χειρουργεία και η εκτροπή των ασθενών,
αφού ένας ιός μόλυνε τα ηλεκτρονικά του συστήματα, την Κυριακή 30 Οκτωβρίου.
«Έχουμε πάρει την απόφαση, μετά από συμβουλή εμπειρογνωμόνων, να κλείσουμε την
πλειονότητα των συστημάτων μας, ώστε να μπορούμε να το απομονώσουμε και να το
καταστρέψουμε», δήλωσε το NHS, για τη μη καθορισμένη μόλυνση από κακόβουλο
λογισμικό. Όλες οι προγραμματισμένες επεμβάσεις, ραντεβού για εξωτερικούς ασθενείς
και διαγνωστικές διαδικασίες έχουν ακυρωθεί για την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου , με μικρό
αριθμό εξαιρέσεων. »
(Πηγή: https://krebsonsecurity.com/2016/11/computer-virus-cripples-uk-hospitalsystem/)
Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αναφέρονται συχνά ως τριάδα της EAΔ (CIA). Προκειμένου να
επιτευχθεί ασφάλεια πληροφοριών και τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να επιτευχθούν, στο
βαθμό που είναι συμβατό με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του οργανισμού.
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Ασφάλεια
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Διαθεσιμότητα
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Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
Η βέλτιστη πρακτική για την επίτευξη και τη διατήρηση ενός ομοιόμορφου και
προκαθορισμένου επιπέδου ασφάλειας πληροφοριών εντός ενός οργανισμού είναι η
εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Η ακόλουθη περιγραφή προέρχεται από το ISO 27000: 2018 - Τεχνολογία πληροφοριών Τεχνικές ασφαλείας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών - Επισκόπηση και
λεξιλόγιο.
«Ένα σύστημα διαχείρισης χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο πόρων για την επίτευξη των στόχων
ενός οργανισμού. Το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει οργανωτική δομή, πολιτικές,
δραστηριότητες προγραμματισμού, ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, διαδικασίες και
πόρους.
Όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, ένα σύστημα διαχείρισης επιτρέπει σε έναν
οργανισμό να:
α) ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών των πελατών και άλλων
ενδιαφερομένων ·
β) βελτιώσει τα σχέδια και τις δραστηριότητες ενός οργανισμού ·
γ) ικανοποιεί τους στόχους ασφάλειας πληροφοριών του οργανισμού ·
δ) συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, τη νομοθεσία και τις εντολές της βιομηχανίας · και
ε) να διαχειρίζεται τα στοιχεία πληροφοριών με οργανωμένο τρόπο που διευκολύνει τη
συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στους τρέχοντες οργανωτικούς στόχους.
Γιατί ένα Σ.Δ.Α.Π είναι σημαντικό
Το παρακάτω περιέχει μια επισκόπηση της ανάγκης και των οφελών από την εφαρμογή
ενός Σ.Δ.Α.Π (Σ.Δ.Α.Π ) as όπως περιγράφεται στο ISO 27000: 2018 - Τεχνολογία
πληροφοριών - Τεχνικές ασφαλείας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών Επισκόπηση και λεξιλόγιο.
“Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα στοιχεία πληροφοριών ενός
οργανισμού. Η επίτευξη ασφάλειας πληροφοριών απαιτεί τη διαχείριση του κινδύνου και
περιλαμβάνει κινδύνους από φυσικές, ανθρώπινες και τεχνολογικές απειλές που
σχετίζονται με όλες τις μορφές πληροφοριών εντός ή που χρησιμοποιούνται από τον
οργανισμό.
Η υιοθέτηση ενός Σ.Δ.Α.Π αναμένεται να είναι μια στρατηγική απόφαση για έναν οργανισμό
και είναι απαραίτητο αυτή η απόφαση να ενσωματωθεί, να κλιμακωθεί και να ενημερωθεί
απρόσκοπτα σε συνάφεια με τις ανάγκες του οργανισμού. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
του Σ.Δ.Α.Π ενός οργανισμού επηρεάζεται από τις ανάγκες και τους στόχους του
οργανισμού, τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εφαρμόζονται
και το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία ενός Σ.Δ.Α.Π
πρέπει να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών
όλων των ενδιαφερομένων του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων πελατών,
προμηθευτών, επιχειρηματικών εταίρων, μετόχων και άλλων σχετικών τρίτων.

Σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο, οι πληροφορίες και οι σχετικές διαδικασίες, τα συστήματα
και τα δίκτυα αποτελούν κρίσιμα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Οι οργανισμοί και
τα πληροφοριακά τους συστήματα και δίκτυα αντιμετωπίζουν απειλές για την ασφάλεια
από ένα ευρύ φάσμα πηγών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής απάτης,
κατασκοπείας, σαμποτάζ, βανδαλισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Οι ζημίες σε συστήματα
πληροφοριών και δίκτυα που προκαλούνται από κακόβουλο κώδικα, ηλεκτρονική εισβολή
και επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας έχουν γίνει πιο συχνές, πιο φιλόδοξες και όλο και πιο
εξελιγμένες. Το Σ.Δ.Α.Π είναι σημαντικό τόσο για τις δημόσιες όσο και για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Σε οποιαδήποτε βιομηχανία, ένα Σ.Δ.Α.Π είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει
το ηλεκτρονικό επιχειρείν και είναι απαραίτητο για δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Η
διασύνδεση δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων και η κοινή χρήση πληροφοριών
περιουσιακών στοιχείων αυξάνουν τη δυσκολία του ελέγχου της πρόσβασης και της
διαχείρισης των πληροφοριών. Επιπλέον, η διανομή κινητών συσκευών αποθήκευσης που
περιέχουν στοιχεία πληροφοριών μπορεί να αποδυναμώσει την αποτελεσματικότητα των
παραδοσιακών ελέγχων.
Όταν οι οργανισμοί υιοθετούν το Σ.Δ.Α.Π, η οικογένεια προτύπων, η ικανότητα εφαρμογής
συνεκτικών και αμοιβαία αναγνωρίσιμων αρχών ασφάλειας πληροφοριών μπορεί να
αποδειχθεί σε επιχειρηματικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η ασφάλεια των πληροφοριών δεν λαμβάνεται πάντα υπόψη στον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών. Επιπλέον, η ασφάλεια των πληροφοριών θεωρείται
συχνά ως τεχνική λύση. Ωστόσο, η ασφάλεια πληροφοριών που μπορεί να επιτευχθεί με
τεχνικά μέσα είναι περιορισμένη και μπορεί να είναι αναποτελεσματική χωρίς να
υποστηρίζεται από κατάλληλη διαχείριση και διαδικασίες στο πλαίσιο του Σ.Δ.Α.Π .
Η ενσωμάτωση της ασφάλειας σε ένα λειτουργικά πλήρες σύστημα πληροφοριών μπορεί να
είναι δύσκολη και δαπανηρή. Το Σ.Δ.Α.Π περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ελέγχων που
υπάρχουν και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια. Για
παράδειγμα, οι έλεγχοι πρόσβασης, οι οποίοι μπορούν να είναι τεχνικοί (λογικοί), φυσικοί,
διοικητικοί (διαχειριστικοί) ή ένας συνδυασμός, παρέχουν ένα μέσο για να διασφαλιστεί ότι
η πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών επιτρέπεται και περιορίζεται βάσει των
απαιτήσεων ασφάλειας επιχειρήσεων και πληροφοριών.
Η επιτυχής υιοθέτηση ενός Σ.Δ.Α.Π είναι σημαντική για την προστασία των πληροφοριακών
στοιχείων που επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να:
α) επιτυγχάνει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι τα στοιχεία πληροφοριών του προστατεύονται
επαρκώς από απειλές σε συνεχή βάση ·
β) να διατηρήσει ένα δομημένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιλογή και εφαρμογή
των εφαρμοστέων ελέγχων, και τη μέτρηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους
·

γ) βελτιώνει συνεχώς το περιβάλλον ελέγχου του · και
δ) επιτυγχάνουν αποτελεσματικά τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση. "
Όπως προαναφέρθηκε, στον πυρήνα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Σ.Δ.Α.Π,
βρίσκεται η Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων. Η διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων θα
επιτρέψει στον οργανισμό να αξιολογήσει τους κινδύνους σχετικά με την Ασφάλεια
Πληροφοριών και να σχεδιάσει τη θεραπεία αυτών που αξιολογούνται ως απαράδεκτες.
Αυτά τα σχέδια (Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων) θα περιέχουν τα οργανωτικά ή τεχνικά
στοιχεία ελέγχου ασφάλειας που επιλέγονται από τον οργανισμό.

Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
Πρότυπα Σ.Δ.Α.Π
Υπάρχουν διάφορες δημοσιεύσεις που περιέχουν διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες
πρακτικές σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Μερικές από αυτές τις δημοσιεύσεις
είναι οι εξής:
ISO / IEC 27001: 2013, Πληροφορική - Τεχνικές ασφαλείας - Συστήματα διαχείρισης
ασφάλειας πληροφοριών - Απαιτήσεις. (ISO/IEC 27001:2013, Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements.)
ISO/IEC 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, την εφαρμογή, τη διατήρηση
και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών στο πλαίσιο
του οργανισμού. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση
των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του οργανισμού. Οι
απαιτήσεις που ορίζονται στο ISO / IEC 27001: 2013 είναι γενικές και προορίζονται να
ισχύουν για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος ή τη φύση.
(Πηγή: https://www.iso.org/standard/54534.html)
ISO/IEC 27001 παρέχει κανονιστικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ISMS,
συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου ελέγχων για τον έλεγχο και τον μετριασμό των
κινδύνων που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών που ο οργανισμός
επιδιώκει να προστατεύσει λειτουργώντας το ISMS του. Οι στόχοι ελέγχου και οι έλεγχοι
από ISO/IEC 27001:2013, Το παράρτημα Α επιλέγεται ως μέρος αυτής της διαδικασίας ISMS,
κατά περίπτωση, για την κάλυψη των προσδιορισμένων απαιτήσεων. (Πήγη: ISO
27000:2018 - Information technology — Security techniques — Information security
management systems — Overview and vocabulary).
Τα στοιχεία ελέγχου που παρατίθενται στο Παράρτημα Α, καλύπτουν τις ακόλουθες
κατηγορίες:
A.5: Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών (2 έλεγχοι)
A.6: Οργάνωση της ασφάλειας πληροφοριών (7 έλεγχοι)
A.7: Ασφάλεια ανθρώπινων πόρων - (6 έλεγχοι)
A.8: Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (10 έλεγχοι)
A.9: Έλεγχος πρόσβασης (14 έλεγχοι)
A.10: Κρυπτογραφία (2 έλεγχοι)
A.11: Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια (15 έλεγχοι)
A.12: Ασφάλεια λειτουργίας (14 έλεγχοι)

A.13: Ασφάλεια επικοινωνιών (7 έλεγχοι)
A.14: Απόκτηση, ανάπτυξη και συντήρηση συστήματος (13 έλεγχοι)
A.15: Σχέσεις προμηθευτών (5 έλεγχοι)
A.16: Διαχείριση συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών (7 έλεγχοι)
A.17: Πτυχές ασφάλειας πληροφοριών για τη διαχείριση της συνέχειας των
επιχειρήσεων (4 έλεγχοι)
A.18: Συμμόρφωση (8 έλεγχοι)

ISO / IEC 27002: 2013. Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφαλείας - Κώδικας πρακτικής
για πληροφορίες ασφάλειας ασφάλειας.(ISO/IEC 27002:2013. Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls.)
ISO/IEC 27002:2013 παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για οργανωτικά πρότυπα ασφάλειας
πληροφοριών και πρακτικές διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης
της επιλογής, εφαρμογής και διαχείρισης ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβάλλοντα
κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών του οργανισμού.
Έχει σχεδιαστεί για χρήση από οργανισμούς που σκοπεύουν thn:
• Επιλογή μεθόδων στη διαδικασία εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών βάσει του ISO / IEC 27001.
• Εφαρμογή κοινά αποδεκτών ασφάλειας πληροφοριών.
• Aνάπτυξη των δικών τους οδηγιών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
(Πηγή: https://www.iso.org/standard/54533.html)
ISO 27002παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα Α του ISO 27001, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
ISO 27799: 2016. Πληροφορική για την υγεία - Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών στην
υγεία με χρήση ISO / IEC 27002. (ISO 27799:2016. Health informatics — Information security
management in health using ISO/IEC 27002)
ISO 27799:2016 gives guidelines for organizational information security standards and
information security management practices including the selection, implementation and
management of έλεγχοι taking into consideration the organization's information security
risk environment(s).
It defines guidelines to support the interpretation and implementation in health informatics
of ISO/IEC 27002 and is a companion to that International Standard.

ISO 27799:2016 provides implementation guidance for the έλεγχοι described in ISO/IEC
27002 and supplements them where necessary, so that they can be effectively used for
managing health information security. By implementing ISO 27799:2016, healthcare
organizations and other custodians of health information will be able to ensure a minimum
requisite level of security that is appropriate to their organization's circumstances and that
will maintain the confidentiality, integrity and availability of personal health information in
their care.
It applies to health information in all its aspects, whatever form the information takes (words
and numbers, sound recordings, drawings, video, and medical images), whatever means are
used to store it (printing or writing on paper or storage electronically), and whatever means
are used to transmit it (by hand, through fax, over computer networks, or by post), as the
information is always be appropriately protected.
ISO 27799:2016 and ISO/IEC 27002 taken together define what is required in terms of
information security in healthcare, they do not define how these requirements are to be
met. That is to say, to the fullest extent possible, ISO 27799:2016 is technology-neutral.
Neutrality with respect to implementing technologies is an important feature. Security
technology is still undergoing rapid development and the pace of that change is now
measured in months rather than years. By contrast, while subject to periodic review,
International Standards are expected on the whole to remain valid for years. Just as
importantly, technological neutrality leaves vendors and service providers free to suggest
new or developing technologies that meet the necessary requirements that ISO 27799:2016
describes.
The following areas of information security are outside the scope of ISO 27799:2016:
a) methodologies and statistical tests for effective anonymization of personal health
information;
b) methodologies for pseudonymization of personal health information (see Bibliography for
a brief description of a Technical Specification that deals specifically with this topic);
c) network quality of service and methods for measuring availability of networks used for
health informatics;
d) data quality (as distinct from data integrity).
(Source: https://www.iso.org/standard/62777.html)
Standards related to Privacy
The standards related to Information Security Management Systems are further enriched /
completed by the ones that have already been issued regarding the Management of Private
Information. Some of these standards are:

ISO/IEC 27701:2019. Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for
privacy information management — Requirements and guidelines
This document specifies requirements and provides guidance for establishing, implementing,
maintaining and continually improving a Privacy Information Management System (PIMS) in
the form of an extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy management within
the context of the organization.
This document specifies PIMS-related requirements and provides guidance for PII controllers
and PII processors holding responsibility and accountability for PII processing.
This document is applicable to all types and sizes of organizations, including public and
private companies, government entities and not-for-profit organizations, which are PII
controllers and/or PII processors processing PII within an ISMS.
(Source: https://www.iso.org/standard/71670.html)
BS 10012:2017+A1:2018. Data protection. Specification for a personal information management system
It shows organizations how to implement a Personal Information Management System
(PIMS). This will help them reach a good standard of information governance and comply
with legal personal data protection requirements.
This standard can be used by any and all organizations holding the personal information of
clients and/or staff and wishing to maintain compliance with current regulation and good
practice.
As part of an overall information management system, this standard enables organizations to
put a Personal Information Management System (PIMS) in place which provides a framework
for maintaining and improving compliance with data protection requirements and good
practice.
The standard was updated in 2017 to reflect new requirements in the EU’s General Data
Protection Regulation (GDPR) which came into force on 25 May 2018.

Use of the standard will help organizations avoid compliance breaches, significant fines and
reputational damage, as well as reduce the actual cost of recovery following a privacy
breach.
(Source:
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030378574&_ga=2.156438649.35
5995019.1578508533-1597060063.1577625444)
EuroPriSe Criteria for the certification of IT products and IT-based services - (v201701)
Material Scope

The European Privacy Seal certifies that an IT product or IT-based service facilitates the use
of that product or service in a way compliant with European regulations on privacy and data
protection, taking into account the legislation in the EU Member States.
Territorial Scope
Manufacturers and vendors of IT products and providers of IT-based services can apply for a
seal even if they are not subject to EU data protection law, but want to prove the compliance
of their processing operations with EU law nevertheless. This may cover, but is not limited to
the subject matter of Article 46(2)(f) GDPR.
(Source: https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/Vision and EuroPriSe Criteria for the
certification of IT products and IT-based services - (v201701))
NIST Special Publication 800-53, Revision 4. Security and Privacy έλεγχοι for Federal Information Systems and Organizations.
This publication provides a catalog of security and privacy έλεγχοι for federal information
systems and organizations and a process for selecting έλεγχοι to protect organizational
operations (including mission, functions, image, and reputation), organizational assets,
individuals, other organizations, and the Nation from a diverse set of threats including hostile
cyber attacks, natural disasters, structural failures, and human errors. The έλεγχοι are
customizable and implemented as part of an organization-wide process that manages
information security and privacy risk. The έλεγχοι address a diverse set of security and
privacy requirements across the federal government and critical infrastructure, derived from
legislation, Executive Orders, policies, directives, regulations, standards, and/or
mission/business needs. The publication also describes how to develop specialized sets of
έλεγχοι, or overlays, tailored for specific types of missions/business functions, technologies,
or environments of operation. Finally, the catalog of security έλεγχοι addresses security
from both a functionality perspective (the strength of security functions and mechanisms
provided) and an assurance perspective (the measures of confidence in the implemented
security capability). Addressing both security functionality and security assurance ensures
that information technology products and the information systems built from those products
using sound systems and security engineering principles are sufficiently trustworthy.
(Source: NIST Special Publication 800-53, Revision 4. Security and Privacy έλεγχοι for Federal
Information Systems and Organizations.)

Γνωστές απειλές και παράγοντες απειλής
Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια επισκόπηση σχετικά με κοινές απειλές, παράγοντες απειλών
και φορείς επίθεσης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των πληροφοριών.
Για να διευκολυνθεί η περαιτέρω κατανόηση αυτών των θεμάτων, πρέπει να διευκρινιστούν
οι παρακάτω ορισμοί:
Απειλές:
Η απειλή είναι μια πιθανή αιτία ενός συμβάντος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη των συστημάτων και τoυ οργανισμού.
(Ορισμός από ISO/IEC 27005:2018 Πληροφορική - Τεχνικές Ασφαλείας - Διαχείριση
Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών)
Για τον ίδιο όρο, ο ENISA (Πηγή: "Γλωσσάριο - ENISA". Το Enisa.europa.eu. 24 Ιουλίου 2009)
παρέχει επίσης τον ακόλουθο ορισμό:
Οποιαδήποτε περίσταση ή γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς ένα
περιουσιακό στοιχείο μέσω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, καταστροφής,
αποκάλυψης, τροποποίησης δεδομένων ή / και άρνησης υπηρεσίας.
Μια απειλή έχει τη δυνατότητα να βλάψει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες, διαδικασίες και
συστήματα και επομένως οργανισμούς. Οι απειλές μπορεί να είναι φυσικής ή ανθρώπινης
προέλευσης και να είναι τυχαίες ή σκόπιμες. Μια απειλή μπορεί να προκύψει από εντός ή
εκτός του οργανισμού
Όπως φαίνεται παραπάνω, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός απειλών. Οι απειλές μπορεί να
είναι σκόπιμες, τυχαίες ή περιβαλλοντικές (φυσικές) και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα,
για παράδειγμα, ζημιά ή απώλεια βασικών υπηρεσιών, πληροφοριών και άλλων. Οι απειλές
μπορούν να χωριστούν σε τύπους π.χ. Φυσική ζημιά, φυσικά γεγονότα, απώλεια βασικών
υπηρεσιών και άλλα. Αυτή η ομαδοποίηση απειλών μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς
κατά την αναγνώριση κινδύνου (έλεγχος πληρότητας).
Πιθανά παραδείγματα απειλών είναι τα ακόλουθα:

Φωτιά

Σεισμός

Πλημμύρα

Κλοπή μέσων ή
εγγράφων

Απομακρυσμένη
κατασκοπεία

Aποτυχία
λογισμικού

Διαρροή
δεδομένων

Αποτυχία
υλικού

Απώλεια
τροφοδοσίας

Με βάση την τελευταία έκθεση ENISA Threat Landscape (2018), οι κορυφαίες απειλές και
τάσεις στον κυβερνοχώρο είναι οι ακόλουθες:

(Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει μια σύγκριση με τις τιμές της Έκθεσης 2017, που δείχνει
επίσης την τάση των σχετικών Απειλών).
Πηγή απειλής / πράκτορας (Threat Πηγή / Agent)
Ένας άλλος όρος που σχετίζεται με τις απειλές, είναι η απειλή πηγή / πράκτορας:
“Ο όρος χρησιμοποιείται για να υποδείξει την πρόθεση και τη μέθοδο που στοχεύει στην
εκούσια εκμετάλλευση μιας αδυναμίας ή μιας κατάστασης και μεθόδου που μπορεί κατά
λάθος να προκαλέσουν μια αδυναμία. " (Ορισμός από
https://csrc.nist.gov/glossary/term/Threat-Agent-Πηγή).
Βάσει του κυβερνητικού γραφείου λογοδοσίας (GAO), του του Υπουργείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (DHS) Ρόλος στην προστασία της υποδομής κρίσιμης ασφάλειας (CIP)
Cybersecurity, GAO-05-434 (Washington, DC: Μάιος, 2005), Ο παρακάτω πίνακας περιέχει
μερικές από τις πιθανές πηγές απειλών / πράκτορες:
Πηγή απειλής

Περιγραφή

Διαχειριστές δικτύου
bot

Οι διαχειριστές του δικτύου bot είναι χάκερ; Ωστόσο, αντί να
εισβάλλουν σε συστήματα για την πρόκληση ή για να καυχηθούν
διακιώματα, αναλαμβάνουν πολλαπλά συστήματα προκειμένου
να συντονίσουν επιθέσεις και να διανέμουν σχήματα
ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), ανεπιθύμητα και
κακόβουλα προγράμματα. Οι υπηρεσίες αυτών των δικτύων
μερικές φορές διατίθενται σε υπόγειες αγορές (π.χ. αγορά μιας
επίθεσης άρνησης υπηρεσίας, διακομιστές για αναμετάδοση
ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος
κ.λπ.).

Εγκληματικές ομάδες

Οι εγκληματικές ομάδες επιδιώκουν να επιτεθούν σε συστήματα
για χρηματικό κέρδος. Συγκεκριμένα, οι ομάδες οργανωμένου
εγκλήματος χρησιμοποιούν ανεπιθύμητη αλληλογραφία,
ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και λογισμικό
κατασκοπείας/κακόβουλα προγράμματα για να διαπράξουν
κλοπή ταυτότητας και διαδικτυακή απάτη. Διεθνείς εταιρικοί
κατάσκοποι και οργανώσεις οργανωμένου εγκλήματος
αποτελούν επίσης απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της
ικανότητάς τους να διεξάγουν βιομηχανική κατασκοπεία και
μεγάλης κλίμακας νομισματική κλοπή και να προσλαμβάνουν ή
να αναπτύσσουν ταλέντο χάκερ.

Ξένες Υπηρεσίες
πληροφοριών

Ξένες Υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν Κυβερνοεργαλεία
ως μέρος των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών και
κατασκοπείας. Επιπλέον, πολλά έθνη εργάζονται επιθετικά για να
αναπτύξουν το δόγμα,προγράμματα και δυνατότητες του
πολέμου πληροφοριών.
Τέτοιες δυνατότητες επιτρέπουν σε μια οντότητα να έχει
σημαντικό και σοβαρό αντίκτυπο, διακόπτοντας την προσφορά,
τις επικοινωνίες και τις οικονομικές υποδομές που υποστηρίζουν
στρατιωτική δύναμη - επιπτώσεις που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών των ΗΠΑ σε
ολόκληρη τη χώρα.

Χάκερ

Οι χάκερ εισέρχονται σε δίκτυα για τον ενθουσιασμό της
πρόκλησης ήγια να καυχηθούν για τα δικαιώματά της κοινότητας
των χάκερ.
Ενώ το απομακρυσμένο σπάσιμο κάποτε απαιτούσε αρκετές
δεξιότητες ή γνώσεις στον υπολογιστή, οι χάκερ μπορούν τώρα
να κατεβάσουν σενάρια επίθεσης και πρωτόκολλα από το
Διαδίκτυο και να τα ξεκινήσουν σε ιστότοπους θυμάτων. Έτσι,
ενώ τα εργαλεία επίθεσης έχουν γίνει πιο εξελιγμένα, έχουν γίνει
επίσης ευκολότερα στη χρήση.
Σύμφωνα με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η μεγάλη
πλειονότητα των χάκερ δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για
να απειλήσουν δύσκολους στόχους, όπως κρίσιμα δίκτυα των
ΗΠΑ. Ωστόσο, ο παγκόσμιος πληθυσμός των χάκερ αποτελεί
σχετικά υψηλή απειλή μεμονωμένης ή σύντομης διακοπής που
προκαλεί σοβαρές ζημιές

Mέλη (Insiders)

Οι δυσαρεστημένοι οργανισμού είναι η κύρια πηγή του
εγκλήματος στον υπολογιστή.
Οι εσωτερικοί μπορεί να μην χρειάζονται πολλές γνώσεις σχετικά
με τις εισβολές στον υπολογιστή, επειδή η γνώση τους για ένα
σύστημα-στόχο, τους επιτρέπει συχνά να αποκτήσουν
απεριόριστη πρόσβαση για να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα ή
να κλέψουν δεδομένα συστήματος. Η απειλή εμπιστευτικών
πληροφοριών περιλαμβάνει επίσης προμηθευτές εξωτερικής
ανάθεσης, καθώς και υπαλλήλους που εισάγουν κατά λάθος
κακόβουλο λογισμικό σε συστήματα.

Ηλεκτρονικοί ‘’Ψαράδες
‘’(Phishers)

Άτομα ή μικρές ομάδες, που εκτελούν σχήματα ηλεκτρονικού
ψαρέματος (phishing) σε μια προσπάθεια να κλέψουν
ταυτότητες ή πληροφορίες για χρηματικό κέρδος. Οι phishers
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ανεπιθυμητη αλληλογραφια
και λογισμικό κατασκοπίας / κακόβουλο λογισμικό για την
επίτευξη των στόχων τους.

Αποστολείς
ανεπιθύμητων
μηνυμάτων
(Spammers)

Άτομα ή οργανώσεις που διανέμουν ανεπιθύμητα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κρυφές ή ψευδείς πληροφορίες
για την πώληση προϊόντων, τη διεξαγωγή προγραμμάτων
ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing), τη διανομή λογισμικού
κατασκοπίας / κακόβουλου λογισμικού ή την επίθεση σε
οργανισμούς (δηλ. Άρνηση υπηρεσίας).

Συγγραφείς λογισμικού
κατασκοπίας/
κακόβουλου λογισμικού
(Spyware/malware
auhors)

Άτομα ή οργανισμοί με κακόβουλη πρόθεση πραγματοποιούν
επιθέσεις εναντίον των χρηστών με την παραγωγή και διανομή
λογισμικού κατασκοπίας/ κακόβουλου λογισμικού. Αρκετοί
καταστροφικοί ιοί υπολογιστών και worms έχουν βλάψει αρχεία
και σκληρούς δίσκους, όπως το Melissa Macro Virus, το
Explore.Zip worm, το CIH (Chernobyl) Virus, Nimda, Code Red,
Slammer και Blaster.

Τρομοκράτες

Οι τρομοκράτες επιδιώκουν να καταστρέψουν, να αδυνατούν ή
να εκμεταλλευτούν κρίσιμες υποδομές για να απειλήσουν την
εθνική ασφάλεια, να προκαλέσουν μαζικά θύματα, να
αποδυναμώσουν την οικονομία των ΗΠΑ και να βλάψουν το
ηθικό και την εμπιστοσύνη του κοινού. Οι τρομοκράτες
ενδέχεται να χρησιμοποιούν προγράμματα ηλεκτρονικού
ψαρέματος (phishing) ή λογισμικό κατασκοπίας / κακόβουλο
λογισμικό για να δημιουργήσουν χρήματα ή να συλλέξουν
ευαίσθητες πληροφορίες.

Έθνη κράτη *

Τα εθνικά προγράμματα πολέμου στον κυβερνοχώρο είναι
μοναδικά στο να θέτουν την απειλή σε όλο το φάσμα των
στόχων που ενδέχεται να βλάψουν τα συμφέροντα ενός έθνους.
Αυτές οι απειλές κυμαίνονται από προπαγάνδα και αστοχίες
ιστοσελίδων χαμηλού επιπέδου έως την κατασκοπεία και
σοβαρές διαταραχές με απώλεια ζωής και εκτεταμένες
διαταραχές της υποδομής. Μεταξύ της σειράς απειλών στον
κυβερνοχώρο, όπως φαίνεται σήμερα, μόνο προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση αναπτύσσουν
δυνατότητες με τη μελλοντική προοπτική να προκαλέσουν
εκτεταμένες, μακροχρόνιες ζημιές σε εθνικές υποδομές ζωτικής
σημασίας.

Εταιρείες *

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές και έχουν τους
ίδιους στόχους με τα έθνη κράτη που περιγράφονται παραπάνω,
με τη μόνη διαφορά να στοχεύουν άλλες εταιρείες, παρά την
κρίσιμη υποδομή ή άλλες πληροφορίες μιας χώρας.

Hacktivists*

Στον ακτιβισμό του Διαδικτύου, ο όρος hacktivism or hactivism
(μια σύνθεση των όρων hack και activism) αφορά τη χρήση της
τεχνολογίας για την προώθηση μιας πολιτικής ατζέντας ή της
κοινωνικής αλλαγής.

Script kiddies*

Στον προγραμματισμό και την κουλτούρα της ηλεκτρονικής
πειρατείας, ως kiddie, skiddie ή skid είναι ένα ανειδίκευτο άτομο
που χρησιμοποιεί σενάρια ή προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί
από άλλους για να επιτεθεί σε συστήματα υπολογιστών και
δίκτυα και να απειλήσει ιστότοπους, όπως ένα κέλυφος ιστού.

Θεωρείται γενικά ότι οι περισσότεροι είναι ανήλικοι που δεν
έχουν την ικανότητα να γράφουν εξελιγμένα προγράμματα ή να
εκμεταλλευτούν τα δικά τους και ότι στόχος τους είναι να
προσπαθήσουν να εντυπωσιάσουν τους φίλους τους ή να
εξασφαλίσουν αναγνώριση σε κοινότητες που αγαπούν τον
υπολογιστή.
(Πηγή: Wikipedia)

* Αυτές οι εγγραφές δεν περιλαμβάνονται αρχικά στον Πίνακα της Κυβερνητικής Υπηρεσίας
Ευθύνης (GAO), αλλά προστέθηκαν για να παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα των
παραγόντων.

Στην τελευταία έκθεση του ENISA Η φύση των απειλών (2018), οι πράκτορες απειλής που
σχετίζονται με τις κορυφαίες κυβερνοαπειλές είναι οι εξής:

Αδυναμία
“Οι αδυναμίες είναι ελάττωμα σε ένα σύστημα πληροφοριών, διαδικασίες ασφαλείας
συστήματος, εσωτερικούς ελέγχους ή εφαρμογή που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ή να
ενεργοποιηθεί από μια πηγή απειλής. " (Ορισμός από
https://csrc.nist.gov/glossary/term/vulnerability).
Η σχέση μεταξύ αδυναμίας και απειλής μπορεί να συγκριθεί με την κλειδαριά και το κλειδί.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι απειλές (όπως περιγράφονται παραπάνω) είναι πάντα
παρούσες και υφιστάμενες - το ανάλογο κλειδώματος. Αυτό που θα έκανε μια απειλή να
υλοποιηθεί για έναν οργανισμό θα ήταν η ύπαρξη μιας αντίστοιχης αδυναμίας - το κλειδί.
Εάν αυτός ο συνδυασμός υπάρχει τότε για αυτόν τον οργανισμό, αυτός είναι ο υφιστάμενος
κίνδυνος και ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει για τις επιλογές θεραπείας - η κλειδαριά

είναι ανοιχτή. Για την καλύτερη κατανόηση των τρωτών σημείων παρέχονται τα ακόλουθα
παραδείγματα:

Εύκολο να μαντέψετε τους κωδικούς
πρόσβασης

Κτίριο με αδύναμα θεμέλια

Χωρίς προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Έχοντας ένα ή περισσότερα σημεία αποτυχίας

Τέλος, το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τη σχέση μεταξύ απειλής και αδυναμίας που
περιγράφεται παραπάνω:
Στις αρχές Απριλίου του 2014, δημοσιεύτηκε ότι υπάρχει
ένα σφάλμα σε ένα κομμάτι λογισμικού ανοιχτού κώδικα
που ονομάζεται OpenSSL - το οποίο έχει σχεδιαστεί για να
κρυπτογραφεί τις επικοινωνίες μεταξύ του υπολογιστή
ενός χρήστη και ενός διακομιστή Ιστού, ένα είδος κρυφής
χειραψίας στην αρχή μιας ασφαλούς συνομιλίας.
Αυτό το λογισμικό (OpenSSL), κατά τη στιγμή της
αποκάλυψης, εκτιμήθηκε ότι θα εγκατασταθεί στην
ευάλωτη κατάστασή του στο 17% (περίπου μισό

εκατομμύριο) των ασφαλών διακομιστών Ιστού του Διαδικτύου που έχουν πιστοποιηθεί
από αξιόπιστες αρχές.
Η κοινότητα ασφάλειας πληροφοριών έφτασε πολύ γρήγορα δημοσιεύοντας ενημερώσεις
κώδικα και εκδίδοντας προειδοποιήσεις και συστάσεις σε χειριστές ευάλωτων συστημάτων.
(Πηγή: http://heartbleed.com/, wikipedia)
Παρά την τεράστια δημοσιότητα και την ταχύτητα διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, τα
περιστατικά έχουν τεκμηριωθεί ως άμεσα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης του
Heartbleed bug:

(Πηγή: https://www.securityweek.com/hackers-exploited-heartbleed-bug-steal-45-millionpatient-records-report).

Σε αυτό το παράδειγμα, η απειλή ήταν η Διαρροή δεδομένων από τους χάκερ (Πηγή),
εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν επέστρεψε (διόρθωσε) μια
υπάρχουσα αδυναμία.
Επίθεση
“Μια επίθεση είναι μια απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε
υπηρεσίες συστήματος, πόρους ή πληροφορίες ή απόπειρα συμβιβασμού της
ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας ή της εμπιστευτικότητας του συστήματος’’. (Ορισμός
από https://csrc.nist.gov/glossary/term/attack).
Και ένας φορέας επίθεσης "είναι μια διαδρομή ή μέσα με τα οποία ένας πράκτορας απειλής
μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν υπολογιστή ή διακομιστή δικτύου, να καταχραστεί
τις αδυναμίες ή την τρωτότητα σε περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του
ανθρώπου) προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα". (Ορισμός από
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2016 ).

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μια επίθεση έχει πάντα έναν σκοπό, κάτι που πρέπει να
κερδίσει για τον εισβολέα. Ανάλογα με τον σκοπό της επίθεσης, ο εισβολέας θα σχεδιάσει
τη μέθοδο και θα εφαρμόσει την επίθεση.
Τα βήματα που θα εφαρμοστούν και η ακολουθία τους ονομάζεται «αλυσίδα θανάτωσης».
Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει μια εξωτερική αλυσίδα θανάτωσης εισβολέων:

(Πηγή: https://www.pandasecurity.com/rfiles/enterprise/solutions/ad360/1704WHITEPAPER-CKC-EN.pdf, Panda Security).

Όσο πιο πολύτιμος είναι ο στόχος, τόσο πιο περίπλοκη (επίμονη) θα είναι η επίθεση.

(Πηγή: https://www.secureworks.com/blog/advanced-persistent-threats-apt-a)

Βασική ορολογία που σχετίζεται με την επίθεση
Κακόβουλο λογισμικό
Κακόβουλο λογισμικό ή υλικολογισμικό που προορίζεται να εκτελέσει μια μη
εξουσιοδοτημένη διαδικασία που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εμπιστευτικότητα, την
ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα ενός συστήματος πληροφοριών. Ένας ιός, σκουλήκι,
Δούρειος ίππος ή άλλη οντότητα βάσει κώδικα που μολύνει έναν κεντρικό υπολογιστή. Το
λογισμικό κατασκοπίας και ορισμένες μορφές λογισμικού για διαφημίσεις (adware) είναι
επίσης παραδείγματα κακόβουλου κώδικα. (Ορισμός από
https://csrc.nist.gov/glossary/term/malware).
Σύνολο Κακόβουλων λογισμικών από το AV-TEST Institute το τελευταίο έτος

(Πηγή: https://www.av-test.org/en/statistics/malware)
Νέα Κακόβουλα λογισμικα τους τελευταίους 12 μήνες

(Πηγή: https://www.av-test.org/en/statistics/malware)
Χάκερ
Ο χάκερ είναι μη εξουσιοδοτημένος χρήστης που επιχειρεί ή αποκτά πρόσβαση σε ένα
σύστημα πληροφοριών. (Ορισμός από https://csrc.nist.gov/Glossary/Term/hacker).
Διαγράμματα των τεχνικών χάκερ και των στόχων που εστίασαν. Αυτές οι στατιστικές
προέρχονται από https://www.hackmageddon.com/

Όπως μπορείτε να δείτε στο δεύτερο διάγραμμα, οι στόχοι της υγειονομικής περίθαλψης
βρίσκονται στην τρίτη θέση με ποσοστό 13,5%

Εκβιασμός στον κυβερνοχώρο
Ο εκβιασμός στον κυβερνοχώρο είναι ένα διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ κρατούν
τα δεδομένα σας, τον ιστότοπο, τα συστήματα υπολογιστών ή άλλες ευαίσθητες
πληροφορίες ως όμηρο έως ότου ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις τους για πληρωμή. Ο
εκβιασμός στον κυβερνοχώρο λαμβάνει συχνά τη μορφή ransomware και κατανεμημένων
επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας (DDoS), και τα δύο θα μπορούσαν να παραλύσουν την
επιχείρησή σας. (Πηγή: https://www.insureon.com/insurance-glossary/cyber-extortion).
Ένα παράδειγμα είναι το ransomware που είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού και
όταν ο εισβολέας αποκτήσει πρόσβαση σε μια συσκευή ή ένα σύστημα, το κακόβουλο
λογισμικό κλειδώνει την οθόνη ή κρυπτογραφεί τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο
δίσκο. Στη συνέχεια παρουσιάζει μια απαίτηση πληρωμής λύτρων με λεπτομερείς
λεπτομέρειες πληρωμής.

Σήμερα υπάρχουν πολλά άρθρα που μας θυμίζουν και μας προειδοποιούν ότι οι
κυβερνοεπιθέσεις wannacry είναι ακόμα εδώ και ειδικά για τη βιομηχανία υγειονομικής
περίθαλψης. Για παράδειγμα το άρθρο που δημοσιεύθηκε από https://hospicenews.com/
με τίτλο ‘WannaCry’ Ransomware Hits 40% of Health Care Organizations (Το κακόβουλο
λογισμικό ‘WannaCry’ χτύπησε το 40% των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης).

(Πηγή: https://hospicenews.com/2019/06/17/wannacry-ransomware-hits-40-of-health-careorganizations/)
Όπως αναφέρει το άρθρο, τα ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα είναι ένα σημαντικό
ζήτημα. https://www.armis.com διεξάγει έρευνα με το όνομα “Two Years In and WannaCry
is Still Unmanageable” (‘’Δύο χρόνια και το WannaCry παραμένει ακόμη απείθαρχο’’) και
τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.

(Πηγή: https://www.armis.com/reΠηγήs/iot-security-blog/wannacry/)
Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (Spam)
Η κατάχρηση συστημάτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την αποστολή αδιάκριτων μαζικών
μηνυμάτων χωρίς διακρίσεις. Τα ανεπιθύμητα μηνύματα - ανεπιθύμητα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - χρησιμοποιούνται συχνά για την παράδοση λογισμικού
κατασκοπείας και άλλων μορφών κακόβουλου λογισμικού στους χρήστες. Η Ανεπιθύμητη
αλληλογραφία χρησιμοποιείται επίσης συχνά για την εκτέλεση επιθέσεων ηλεκτρονικού
ψαρέματος (phishing), τα οποία είναι παραπλανητικά μέσα που βασίζονται στον
υπολογιστή για να εξαπατήσουν τα άτομα να αποκαλύψουν ευαίσθητες προσωπικές
πληροφορίες. (Πηγή: NIST Special Publication 800-114, User’s Guide to Securing External
Devices for Telework and Remote Access[ Οδηγός χρήσης για την εξασφάλιση εξωτερικών
συσκευών για τηλεργασία και απομακρυσμένη πρόσβαση]).
Ο παρακάτω χάρτης από https://www.av-test.org δείχνει την προέλευση των ανεπιθύμητων
μηνυμάτων ανά χώρα τις τελευταίες 60 ημέρες

(Πηγή: https://www.av-test.org/en/statistics/spam/)
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις τρεις κύριες κατηγορίες ανεπιθύμητων μηνυμάτων

(Πηγή: https://www.av-test.org/en/statistics/spam/)

Κακόβουλο εσωτερικό (Malicious insider)
Κακόβουλο εσωτερικό μπορεί να είναι υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι, εργολάβοι ή
συνεργάτες που έχουν νόμιμη πρόσβαση στα συστήματα και τα δεδομένα σας, αλλά
χρησιμοποιούν αυτήν την πρόσβαση για να καταστρέψουν δεδομένα, να κλέψουν

δεδομένα ή να σαμποτάρουν τα συστήματά σας. Δεν περιλαμβάνει καλοπροαίρετο
προσωπικό που θέτει κατά λάθος την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σας σε κίνδυνο ή
διαχέει δεδομένα.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένας εμπιστευτικός μπορεί να είναι ή να γίνει κακόβουλος,
όπως εκδίκηση, εξαναγκασμός, ιδεολογία, εγώ ή αναζήτηση οικονομικού κέρδους μέσω
κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατασκοπείας.
Θα μπορούσαν να:
• επηρεάζουν εξωτερικούς ιστότοπους, δημιουργώντας δημόσια ζημιά στην
επωνυμία σας
• αποτρέψουν τη σωστή λειτουργία των συστημάτων σας
• κλέψουν ή πουλήσουν εμπορικά μυστικά ή πνευματική ιδιοκτησία (IP)
• εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό για δικούς τους σκοπούς.
Οι αντίπαλοι του κυβερνοχώρου μπορούν να χρησιμοποιούν υπαλλήλους των οποίων έχουν
αποκτήσει την εμπιστοσύνη για να έχουν πρόσβαση στα επιχειρηματικά σας συστήματα και
λογαριασμούς. Οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να παράσχουν πληροφορίες σε έναν
κακόβουλο εμπιστευτή, ή να αναφέρουν ευαίσθητες λεπτομέρειες εμπιστευτικά.
(Πηγή: https://www.cyber.gov.au/threats/malicious-insiders).
Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω διάγραμμα, η Υγειονομική περίθαλψη και η
Κοινωνική Βοήθεια βρίσκονται στην πρώτη θέση των επηρεαζόμενων Βιομηχανιών από
εσωτερικές επιθέσεις.

(Πηγή: https://www.fairwarning.com/insights/blog/5-types-of-insider-threats-in-healthcareand-how-to-mitigate-them, άρθρο Μάρτιος 2019)
Σφάλμα
Ένας τελευταίος σημαντικός όρος είναι το σφάλμα. Τα λάθη (ανθρώπινα ή διαφορετικά)
είναι μια πράξη ή περίπτωση που είτε λόγω άγνοιας, ανεπάρκειας ή ατυχήματος
παρεκκλίνει ή αποτυγχάνει να επιτύχει αυτό που πρέπει να γίνει.
Ορισμένες από τις ποικιλίες σφάλματος και η συμπεριφορά τους με την πάροδο του χρόνου
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Οι δύο κορυφαίες ποικιλίες σφαλμάτων είναι συνεπείς με

την απόδοση των προηγούμενων ετών, με την εσφαλμένη διαμόρφωση να αυξάνεται εις
βάρος των σφαλμάτων απώλειας και απόρριψης. Η αποστολή δεδομένων σε λανθασμένους
παραλήπτες (είτε μέσω email είτε μέσω ταχυδρομείου) εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα.
Παρομοίως, η έκθεση των δεδομένων σε έναν δημόσιο ιστότοπο (σφάλμα δημοσίευσης) ή η
εσφαλμένη διαμόρφωση ενός στοιχείου για να επιτρέπονται οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες

παραμένουν κυρίαρχη.
(Πηγή: Verizon, 2019 Data Breach Investigations)

Τάσεις, στατιστικά και παραδείγματα
Με βάση τις πληροφορίες από την Έκθεση σχετικά με τις παραβιάσεις δεδομένων του 2019
από τη Verizon, ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι πρωταρχικός στόχος για
επιθέσεις.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το 43% των παραβιάσεων που
παρακολουθήθηκαν στην τελευταία έκθεση, αφορούσαν θύματα μικρών επιχειρήσεων, το
16% αφορούσαν παραβιάσεις οντοτήτων του δημόσιου τομέα, το 15% αφορούσαν
οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και το 10% ήταν παραβιάσεις του
χρηματοοικονομικού κλάδου.

Η ίδια έκθεση απεικονίζει την κατανομή των παραβιάσεων με βάση την τοποθεσία των
παραγόντων απειλής (Εσωτερικός, Εξωτερικός και Συνεργάτης) με την πάροδο του χρόνου.
Όπως φαίνεται σε αυτήν την έκθεση, μια μέση τιμή άνω του 30% των παραβιάσεων
προέρχεται από εσωτερικούς παράγοντες απειλής

Κατά τη σύγκριση των κινήτρων πίσω από τις παραβιάσεις, παρατηρείται αναλογία 1: 3
μεταξύ της κατασκοπείας και του οικονομικού κέρδους.

Τέλος, το παρακάτω σχήμα περιγράφει λεπτομερώς τις ποικιλίες των δεδομένων που
αποκαλύφθηκαν ως αποτέλεσμα των παραβιάσεων δεδομένων που σημειώθηκαν φέτος. Τα
προσωπικά στοιχεία είναι για άλλη μια φορά διαδεδομένα. Τα διαπιστευτήρια και το
εσωτερικό είναι στατιστικά ομοιόμορφα και συχνά και τα δύο βρίσκονται στην ίδια
παραβίαση. Η κλοπή διαπιστευτηρίων που οδηγεί στην πρόσβαση εταιρικού email είναι ένα
πολύ κοινό παράδειγμα.

(Πηγή: Verizon, 2019 Data Breach Investigations)
Ανάλυση της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης
Το ακόλουθο απόσπασμα από την Έκθεση σχετικά με την παραβίαση δεδομένων της
Verizon 2019 και περιλαμβάνεται εδώ ως περαιτέρω υλικό που πρέπει να έχει υπόψη του ο

ΥΠΔ (DPO) οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με τον κλάδο.

Μάθημα 2 Βασικά στοιχεία για την ασφάλεια πληροφοριών
Ενότητα 1

Τι είναι η ασφάλεια πληροφοριών

Ερώτηση 1.:
Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς ταιριάζει καλύτερα στον όρο Ασφάλεια πληροφοριών;
1. Η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και
την ακεραιότητα των πληροφοριών.
2. Η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζει τη σκοπιμότητα, την άνθηση και την
ακεραιότητα των πληροφοριών.
3. Η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζει την εθνικότητα, την αλληλεγγύη και τη
διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
4. Η ασφάλεια των πληροφοριών διασφαλίζει την ορθότητα, την εφαρμογή και την
επανάληψη των πληροφοριών

Ερώτηση 2.:
Το ακόλουθο περιστατικό ήταν μια αποτυχία ποιου από τα χαρακτηριστικά της Ασφάλειας
Πληροφοριών;

Μετάφραση εικόνας:
Yahoo! παραβιάσεις δεδομένων
Aπο τη Wikipedia, τη δωρεάν εγκυκλοπαίδεια

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου Yahoo! ανέφερε δύο σημαντικές παραβιάσεις
δεδομένων λογαριασμού χρήστη σε χάκερ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η πρώτη
ανακοίνωση παραβίασης, που αναφέρθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, είχε συμβεί κάποια
στιγμή στα τέλη του 2014 και επηρέασε πάνω από 500 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών
Yahoo! Μια ξεχωριστή παραβίαση δεδομένων, που σημειώθηκε νωρίτερα γύρω στον
Αύγουστο του 2013, αναφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Αρχικά πιστεύεται ότι επηρέασε
πάνω από 1 δισεκατομμύριο λογαριασμούς χρηστών Yahoo! αργότερα επιβεβαίωσε τον
Οκτώβριο του 2017 ότι επηρεάστηκαν και τα 3 δισεκατομμύρια των λογαριασμών χρηστών
του. Και οι δύο παραβιάσεις θεωρούνται οι μεγαλύτερες που ανακαλύφθηκαν στην ιστορία
του Διαδικτύου. Συγκεκριμένες λεπτομέρειες του ληφθέντος υλικού περιλαμβάνουν

ονόματα, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, κρυπτογραφημένες ή μη
κρυπτογραφημένες ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας, ημερομηνίες γέννησης και
κατακερματισμένους κωδικούς πρόσβασης. Επιπλέον, το Yahoo ανέφερε ότι η τελευταία
παραβίαση του 2014 πιθανότατα χρησιμοποίησε κατασκευασμένα cookie ιστού για να
παραποιήσει τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, επιτρέποντας στους χάκερ να αποκτήσουν
πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό χωρίς κωδικό πρόσβασης. Η Yahoo! έχει επικριθεί
για την καθυστερημένη αποκάλυψη των παραβιάσεων και των μέτρων ασφαλείας τους, και
αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει αρκετές αγωγές καθώς και έρευνα από μέλη του Κογκρέσου
των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι παραβιάσεις έχουν επηρεάσει τα σχέδια της Verizon
Communications τον Ιούλιο του 2016 για την απόκτηση της Yahoo! για περίπου 4,8
δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα μείωση 350 εκατομμυρίων δολαρίων στην τελική
τιμή της συμφωνίας που έκλεισε τον Ιούνιο του 2017.

1. Ακεραιότητα
2. Διαθεσιμότητα
3. Μη αποκήρυξη
4. Εμπιστευτικότητα

Unit 2: Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών
Ερώτηση 3.:
Τι είναι ένα Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών;
1. Μια συλλογή στοιχείων ελέγχου πληροφορικής
2. Ένας καλός τρόπος υλοποίησης της Αξιολόγησης Κινδύνου
3. Απλώς ένας ακόμη διαδεδομένος όρος
4. Μια βέλτιστη πρακτική προκειμένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί ένα ομοιόμορφο
και προκαθορισμένο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών εντός ενός οργανισμού

Ερώτηση 4.:
W Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι έγκυρος λόγος για την εφαρμογή ενός
αποτελεσματικού Συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών?
1. Να επιτύχει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι τα περιουσιακά στοιχεία πληροφοριών του
προστατεύονται επαρκώς από απειλές σε συνεχή βάση ·
2. να διατηρήσει ένα δομημένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον εντοπισμό και την
αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας των πληροφοριών, την επιλογή και την

εφαρμογή των εφαρμοστέων ελέγχων και τη μέτρηση και βελτίωση της
αποτελεσματικότητάς τους ·
3. να επιτύχει τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση.
4. Να κερδίσει έκπτωση σε μια καμπάνια μάρκετινγκ

Unit 3: International Best Practices
Ερώτηση 5.:
Which of the following standards describe best practices for an Information Security
Management System?
1.
2.
3.
4.

ISO 27001:2013
ISO 27000:2018
ISO 27701:2019
ISO 27002:2013

Unit 4: Known threats and Threat Agents
Ερώτηση 6.:
Which of the following best describes the term threat?
1. Something that will happen in the future
2. Bad luck
3. A potential cause of an incident, which may result in harm of systems and organization
4. A weakness of system or a location

Ερώτηση 7.:
Which of the following are valid threats?
(Select all that apply)

Earthquake

USBs

Theft of media
or documents

Ερώτηση 8.:

Flood

Software

Which of the following are valid Data Security related threats?

People

(Select all that apply)
☒Malware
☒Botnets

☒Spam
☐Emails

☒Phising
☐Discussions

Ερώτηση 9.:
Which of the following are valid threat agents?
(Select all that apply)
☒ Criminal groups
☒ Foreign intelligence
services

☐Neighbors
☐Staff dependents

☐Consumers
☒ Hackers

Ερώτηση 10.:
Which of the following depict a vulnerability?

X

X

X

Ερώτηση 11.:
Which of the following best describes the term Attack?
1. An attack is an attempt to gain unauthorized access to system services, resources, or
information, or an attempt to compromise system integrity, availability, or confidentiality.
2. An attack is the possibility of something bad happening
3. An attack is only something that can happen between different nations
4. An attack is something that can happen to other people.

Ερώτηση 12.:
Which of the following are NOT Attacks that can affect the security of data?
1.
2.
3.
4.

Hacking
Social engineering
Malware
Employee strike

Unit 5: Trends, statistics and examples
Ερώτηση 13.:
Which of the following statements are TRUE?
(Select all that apply)
1.
2.
3.
4.

43% of the monitored breaches involved small business victims
90% involved breaches of Public sector entities
1% involving Healthcare Organizations and
10% were breaches of the Financial industry.

Διδακτική Ενότητα 2: Εργαλεία
και μεθοδολογίες
πληροφορικής που
εφαρμόζονται στην προστασία
δεδομένων
Μάθημα 3, Ενότητα 1
Χρυσούλα Ψυλλάκη
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Διαχείριση κινδύνου
Ορισμοί
ISO 31000:2018. 2018. Διαχείριση κινδύνων - Οδηγίες, παρέχει, μεταξύ άλλων, τους ορισμούς για
τους ακόλουθους όρους:
Κίνδυνος
«Η επίδραση της αβεβαιότητας στους στόχους
Σημείωση 1 για καταχώριση: Ένα αποτέλεσμα είναι μια απόκλιση από το αναμενόμενο. Μπορεί να
είναι θετικό, αρνητικό ή και τα δύο, και μπορεί να αντιμετωπίσει, να δημιουργήσει ή να οδηγήσει
σε ευκαιρίες και απειλές.
Σημείωση 2 για καταχώριση: Οι στόχοι μπορούν να έχουν διαφορετικές πτυχές και κατηγορίες και
μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικά επίπεδα.
Σημείωση 3 για καταχώριση: Ο κίνδυνος εκφράζεται συνήθως σε όρους πηγών κινδύνου, πιθανών
γεγονότων, των συνεπειών τους και της πιθανότητάς τους.»
(Η αβεβαιότητα είναι η κατάσταση, έστω και μερικής, της έλλειψης πληροφοριών που
σχετίζονται με, την κατανόηση ή την γνώση για ένα συμβάν, την συνέπεια ή την πιθανότητά
του. (Πηγή: Οδηγός ISO 73))
Διαχείριση κινδύνου
Συντονισμένες δραστηριότητες για την καθοδήγηση και τον έλεγχο ενός οργανισμού σε σχέση με
τον κίνδυνο.
Συνέπεια
αποτέλεσμα ενός γεγονότος που επηρεάζει τους στόχους
Σημείωση 1 για καταχώριση: Μια συνέπεια μπορεί να είναι σίγουρη ή αβέβαιη και μπορεί να έχει
θετικές ή αρνητικές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στους στόχους.
Σημείωση 2 για καταχώριση: Οι συνέπειες μπορούν να εκφραστούν ποιοτικά ή ποσοτικά.
Σημείωση 3 για καταχώριση: Οποιαδήποτε συνέπεια μπορεί να κλιμακωθεί μέσω διαδοχικών και
σωρευτικών αποτελεσμάτων.
Likelihood
Η πιθανότητα να συμβεί κάτι
Σημείωση 1 για καταχώριση: Στην ορολογία διαχείρισης κινδύνου, η λέξη «πιθανότητα»
χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στην πιθανότητα να συμβεί κάτι, είτε ορίζεται, μετράται ή
προσδιορίζεται αντικειμενικά ή υποκειμενικά, ποιοτικά ή ποσοτικά και περιγράφεται
χρησιμοποιώντας γενικούς όρους ή μαθηματικά (όπως πιθανότητα ή συχνότητα για μια δεδομένη
χρονική περίοδο).
Σημείωση 2 για καταχώριση: Ο αγγλικός όρος «Likelihood» δεν έχει άμεσο ισοδύναμο σε

ορισμένες γλώσσες. Αντίθετα, χρησιμοποιείται το ισοδύναμο του όρου «probability» (πιθανότητα).
Ωστόσο, στα Αγγλικά, η «πιθανότητα (probability)» συχνά ερμηνεύεται στενά ως μαθηματικός όρος.
Επομένως, στην ορολογία διαχείρισης κινδύνων, ο όρος «likelihood» χρησιμοποιείται με την
πρόθεση ότι θα πρέπει να έχει την ίδια ευρεία ερμηνεία με τον όρο «probability» σε άλλες γλώσσες
εκτός από τα αγγλικά.
Έλεγχος
μέτρο που διατηρεί ή / και τροποποιεί τον κίνδυνο
Σημείωση 1 για καταχώριση: Τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε,
οποιαδήποτε διαδικασία, πολιτική, μέθοδο, πρακτική ή άλλες συνθήκες και / ή ενέργειες που
διατηρούν ή / και τροποποιούν τον κίνδυνο.
Σημείωση 2 για καταχώριση: Τα στοιχεία ελέγχου μπορεί να μην ασκούν το επιδιωκόμενο ή
υποτιθέμενο τροποποιητικό αποτέλεσμα.

Η Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τα διάφορα βήματα που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της
Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων. Πολύ συχνά, η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων συγχέεται με
την εκτίμηση κινδύνου ή την ανάλυση κινδύνου. Όπως φαίνεται επίσης στο παρακάτω σχήμα, η
εκτίμηση κινδύνου και η ανάλυση κινδύνου αποτελούν μόνο μέρος της διαδικασίας. Ένας
οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει μια αποτελεσματική διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων,
προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένος έναντι πιθανών κινδύνων.

(Πηγή: ISO 31000:2018. Διαχείριση κινδύνων - Οδηγίες)
Οι ακόλουθες ενότητες θα περιγράψουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την
εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, όπως συνιστάται από το ISO 31000: 2018.
Πεδίο εφαρμογής, πλαίσιο, κριτήρια
Πριν από την έναρξη της Διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων, είναι σημαντικό να καθοριστεί το
Πεδίο εφαρμογής (η έκταση και τα όρια της εφαρμογής της διαδικασίας). Η ομάδα που συμμετέχει
στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους
κινδύνους θα πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τους στόχους του έργου, τα περιουσιακά στοιχεία (οι
πληροφορίες είναι επίσης ένα περιουσιακό στοιχείο) που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της
διαδικασίας και τους παράγοντες που επηρεάζουν.

Οι τελευταίοι (συνήθως αναφέρονται ως εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες του πλαισίου ενός
οργανισμού) μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω ως εσωτερικοί και εξωτερικοί. Ορισμένοι
ενδεικτικοί παράγοντες που ανήκουν σε κάθε κατηγορία απεικονίζονται παρακάτω:
Εσωτερικοί
Οι στόχοι του οργανισμού
Οι πολιτικές, οι διαδικασίες και οι οδηγίες
Οι υλοποιημένοι έλεγχοι
Οι διαθέσιμοι πόροι
Το προσωπικό
Η κουλτούρα του οργανισμού
Το επίπεδο ευαισθητοποίησης
Οι πληροφορίες που πρόκειται να
επηρεαστούν και η αξία τους για τον
οργανισμό

Εξωτερικοί
Η τοποθεσία του οργανισμού
Οι τρέχουσες νομικές και κανονιστικές
απαιτήσεις
Οι συμβατικές υποχρεώσεις προς τους
πελάτες
Οι συμβατικοί περιορισμοί που
επιβάλλονται από τους Προμηθευτές
Οι ανταγωνιστές
Οι ασφαλιστές
Τα ενδιαφερόμενα μέρη

Στη διαχείριση κινδύνου, οι προσδιορισμένοι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογηθούν και να συγκριθούν
με τους οργανισμούς που διατρέχουν κίνδυνο όρεξης, προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με την
επιλογή αντιμετώπισης κινδύνων που θα χρησιμοποιηθεί.
Για να γίνει αυτό, πρέπει να καθοριστούν τα ακόλουθα κριτήρια:
- Κριτήρια εκτίμησης κινδύνου και
- Κριτήρια αποδοχής κινδύνων
Τα κριτήρια εκτίμησης κινδύνου είναι οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του
επιπέδου Κινδύνου και τα κριτήρια αποδοχής Κινδύνου είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει
η σύγκριση προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένας κίνδυνος είναι αποδεκτός ή όχι.
Τα πιο τυπικά κριτήρια εκτίμησης κινδύνου είναι ο αντίκτυπος και η πιθανότητα. Για καθένα από
αυτά τα κριτήρια, πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες κλίμακες (ή να υιοθετηθούν) που θα
ταιριάζουν στον οργανισμό. Τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνέπεια σε όλη τη
διαδικασία, προκειμένου να παράγονται συγκρίσιμα, αναπαραγώγιμα και έγκυρα αποτελέσματα.
Για καλύτερη κατανόηση των κριτηρίων εκτίμησης κινδύνου, παρέχεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Πεδίο εφαρμογής: Ο γιατρός επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στους κινδύνους που σχετίζονται με
τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και των υπαλλήλων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από
το γραφείο του.
Γενικό Πλαίσιο:

Το γραφείο βρίσκεται στον τρίτο όροφο ενός σύγχρονου κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Η
ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμοί είναι: Ο ΓΚΠΔ και ο σχετικός ελληνικός νόμος για Προσωπικές
πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.dpa.gr.

Η παραπάνω επισκόπηση, παρουσιάζει ένα μικρό ιατρείο. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Χώρος O: Περιέχει τον διακομιστή υπολογιστών του γραφείου και στεγάζει το φυσικό αρχείο του
γραφείου.
Χώρος W: Είναι η αίθουσα αναμονής. Στην αίθουσα αναμονής, οι ασθενείς περιμένουν
υπομονετικά τη σειρά τους απολαμβάνοντας το σερφάρισμα στο Διαδίκτυο μέσω της δωρεάν
σύνδεσης Wi-Fi που παρέχεται από το γραφείο. Το Wifi δεν έχει κωδικό πρόσβασης και είναι μέρος
της ίδιας ροής διαδικτύου που χρησιμοποιείται από το υπόλοιπο γραφείο.
Χώρος E1, E2, E3: Είναι οι αίθουσες εξετάσεων. Αυτά τα δωμάτια έχουν εγκατεστημένες
συγκεκριμένες ιατρικές συσκευές, όλες συνδέονται με το εσωτερικό δίκτυο του γραφείου, καθώς
πρέπει να στέλνουν και να λαμβάνουν αρχεία εξετάσεων και να ενημερώνονται για το
υλικολογισμικό του μηχανήματος.
Χώρος R: Είναι ο χώρος υποδοχής. Συνήθως, ένα και σε ορισμένες περιπτώσεις δύο άτομα είναι το
γραφείο υποδοχής. Οι κύριες λειτουργίες τους περιλαμβάνουν τη διαχείριση των ραντεβού, την
αποκρυπτογράφηση των σημειώσεων του γιατρού για την έκδοση αποδείξεων, ειδοποιήσεων και
παραπομπών και τη συντήρηση των φυσικών και ψηφιακών αρχείων ασθενούς.
Χώρος D: Είναι το γραφείο του γιατρού. Ο γιατρός διαθέτει υπολογιστή με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, τον τοπικό διακομιστή και όλο τον ιατρικό εξοπλισμό

Στόχος: Ο στόχος και το κίνητρο για το έργο, είναι το γεγονός ότι ο γιατρός δεν θέλει παραβίαση
σχετικά με αυτές τις πληροφορίες και δεν του επιβλήθηκε πρόστιμο από την αρμόδια εποπτική
αρχή.
Κριτήρια:
Η ομάδα του έργου αποφάσισε να υιοθετήσει τα ακόλουθα κριτήρια:
Εκτίμηση κινδύνου: Τα δύο βασικά επιλεγμένα κριτήρια είναι η πιθανότητα και ο αντίκτυπος και οι
επιλεγμένες κλίμακες απεικονίζονται παρακάτω:
Αντίκτυπος (Α)
1
Μη προσωπικά
στοιχεία
χάθηκαν.

2
Μερικά από τα
προσωπικά
δεδομένα των
εργαζομένων
έχουν χαθεί.

3
Ορισμένα
προσωπικά
δεδομένα των
υπαλλήλων και
ορισμένα από
τα προσωπικά
δεδομένα του
ασθενούς δεν
είναι
διαθέσιμα.

4
Όλα τα
προσωπικά
δεδομένα των
υπαλλήλων
έχουν
διαρρεύσει.

2
Είναι να συμβεί
ή
Ποτέ δεν
άκουσα αυτό
να συμβαίνει
στον κλάδο

3
Θα μπορούσε
να συμβεί
ή
Έχει συμβεί
στον οργανισμό
μας ή
περισσότερες
από μία φορές
το χρόνο στη
βιομηχανία

4
Πιθανότατα θα
συμβεί
ή
Έχει συμβεί
στην τοποθεσία
ή περισσότερες
από μία φορές
το χρόνο στον
οργανισμό μας

5
Παραβίαση που
επηρεάζει όλα τα
προσωπικά
δεδομένα των
εργαζομένων και
των ασθενών.
Όλα τα δεδομένα
έχουν
προσπελαστεί
από μη
εξουσιοδοτημένες
οντότητες.

Πιθανότητα (Π)
1
Είναι απίθανο
να συμβεί
ή
Ποτέ δεν
άκουσα αυτό
να συμβαίνει
στον κλάδο

5
Είναι ή έχει ήδη
συμβεί
ή
Έχει συμβεί
περισσότερες
από μία φορές
το χρόνο στην
τοποθεσία

Για την εκτίμηση του Κινδύνου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας τύπος που συνδυάζει τα κριτήρια
Αξιολόγησης Κινδύνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τύπος Ρ= Π x Α χρησιμοποιείται.
Ο πολλαπλασιασμός των δύο κλιμάκων της Πιθανότητας και του Αντικτύπου παράγει τον ακόλουθο
πίνακα.

Αντίκτυπος
Πιθανότητα
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3
6
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

Κριτήρια αποδοχής κινδύνων
Τα κριτήρια αποδοχής κινδύνου, καθορίζονται από την ανώτατη διοίκηση και απεικονίζουν την
ανοχή τους όσον αφορά τον κίνδυνο. Τα κριτήρια αναφέρονται πάντα σε συνδυασμό των κριτηρίων
εκτίμησης κινδύνου (Π, Α).
α) Θα μπορούσε / Ή Αυτό συνέβη στον οργανισμό μας / ή αυτό συνέβη περισσότερες από μία
φορές το χρόνο στη βιομηχανία (3) - να οδηγήσει σε διαρροή όλων των προσωπικών δεδομένων
των υπαλλήλων (4) ή
β) Πιθανότατα θα συμβεί / Ή Αυτό συνέβη στην τοποθεσία ή περισσότερες από μία φορές το χρόνο
στον οργανισμό μας (4) - Μερικά προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων και ορισμένα από τα
προσωπικά δεδομένα του ασθενούς δεν είναι διαθέσιμα (3)
Τα κριτήρια αποδοχής μπορούν επίσης να απεικονιστούν στη συνδυασμένη μήτρα που παράχθηκε
παραπάνω:
Αντίκτυπος
Πιθανότητα
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3
6
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

Όπου το κόκκινο απεικονίζει τις απαράδεκτες τιμές κινδύνου και το πράσινο απεικονίζει τις
αποδεκτές τιμές.
Εκτίμηση κινδύνου
Η εκτίμηση κινδύνου χωρίζεται στα ακόλουθα τρία καθήκοντα: Αναγνώριση Κινδύνου, Ανάλυση
Κινδύνου και Αξιολόγηση Κινδύνου.
Αναγνώριση κινδύνου
ISO 31000:2018, ορίζει την αναγνώριση κινδύνου ως εξής:
«Ο σκοπός της αναγνώρισης κινδύνων είναι η εύρεση, η αναγνώριση και η περιγραφή κινδύνων
που ενδέχεται να βοηθήσουν ή να αποτρέψουν έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του.

Σημαντικές, κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες είναι σημαντικές για τον εντοπισμό
κινδύνων.»
Στην αναγνώριση κινδύνου ο οργανισμός θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τεχνική κατάλληλη για
αυτούς προκειμένου να εντοπίσει όσο το δυνατόν περισσότερους κινδύνους από ανθρωπιστική
άποψη.
Λάβετε υπόψη ότι θα ήταν λάθος να προσδιορίσετε μόνο τα 5 που φαίνονται πιο εμφανή ή
ενδιαφέροντα ή εύκολο να αντιμετωπιστούν. Η διαχείριση κινδύνων είναι ένας προληπτικός
μηχανισμός που στοχεύει στην προστασία του οργανισμού. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε
δεν μπορεί να γίνει πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας για τον οργανισμό.
Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι μια λίστα κινδύνων.
Για να συνεχίσετε το παραπάνω παράδειγμα, ορισμένοι από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να
εντοπιστούν περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η λίστα είναι
ενδεικτική και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους:
Απειλή
Απώλεια τροφοδοσίας

Τρωτότητα
Ευαισθησία σε μεταβολές
τάσης

Κατάχρηση δικαιωμάτων

Γνωστά ελαττώματα στο
λογισμικό

Απομακρυσμένη
κατασκοπεία

Ανασφαλής αρχιτεκτονική
δικτύου

Αποτυχία
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού

Μοναδικό σημείο
αποτυχίας

Σφάλμα κατά τη χρήση

Έλλειψη ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ασφάλεια

Απώλεια δεδομένων

Ανεπαρκής ή απρόσεκτη
χρήση φυσικού ελέγχου
πρόσβασης σε κτίρια και
δωμάτια
Εύφλεκτο υλικό στην
περιοχή του γραφείου.

Φωτιά

Κίνδυνος/Ρίσκο
Απώλεια διαθεσιμότητας
του εξοπλισμού και
σχετικές πληροφορίες λόγω
διακοπής ρεύματος
Διαρροή δεδομένων λόγω
της εκμετάλλευσης
ελαττωμάτων στο λογισμικό
Διαρροή δεδομένων από
κακόβουλα εξωτερικά λόγω
έλλειψης ασφάλειας στην
αρχιτεκτονική του δικτύου
Απώλεια διαθεσιμότητας
επικοινωνίας λόγω
αποτυχίας υλικού του
κύριου μόντεμ διαδικτύου
(μεμονωμένο σημείο
αποτυχίας)
Διαρροή δεδομένων
δεδομένων ασθενών λόγω
έλλειψης
ευαισθητοποίησης σχετικά
με την ασφάλεια
Απώλεια δεδομένων λόγω
έλλειψης μηχανισμών
ελέγχου πρόσβασης στα
δωμάτια και το γραφείο
Καταστροφή δεδομένων και
εξοπλισμού λόγω
πυρκαγιάς

Κλοπή μέσων ή εγγράφων

Μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση

Έλλειψη καθιερωμένων
μηχανισμών
παρακολούθησης για
παραβιάσεις της ασφάλειας
Κακοί μηχανισμοί ελέγχου
πρόσβασης σε ευαίσθητες
πληροφορίες

Κλοπή μέσων ή εγγράφων
λόγω έλλειψης σχετικής
παρακολούθησης.
Μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε δεδομένα
ασθενών λόγω κακών
μηχανισμών ελέγχου
πρόσβασης

Ανάλυση κινδύνου
ISO 31000:2018, ορίζει την ανάλυση κινδύνου ως εξής:
« Ο σκοπός της ανάλυσης κινδύνου είναι η κατανόηση της φύσης του κινδύνου και των
χαρακτηριστικών του, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του επιπέδου κινδύνου. Η ανάλυση
κινδύνου περιλαμβάνει μια λεπτομερή εξέταση των αβεβαιοτήτων, των πηγών κινδύνου, των
συνεπειών, της πιθανότητας, των γεγονότων, των σεναρίων, των ελέγχων και της
αποτελεσματικότητάς τους. Ένα συμβάν μπορεί να έχει πολλαπλές αιτίες και συνέπειες και μπορεί
να επηρεάσει πολλαπλούς στόχους. Η ανάλυση κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλους
βαθμούς λεπτομέρειας και πολυπλοκότητας, ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης, τη διαθεσιμότητα
και την αξιοπιστία των πληροφοριών και τους διαθέσιμους πόρους. Οι τεχνικές ανάλυσης μπορεί
να είναι ποιοτικές, ποσοτικές ή συνδυασμός αυτών, ανάλογα με τις περιστάσεις και την
προβλεπόμενη χρήση.»
Το αποτέλεσμα του βήματος ανάλυσης κινδύνου, είναι ένας πίνακας που περιέχει τις εκτιμώμενες
τιμές των κριτηρίων εκτίμησης κινδύνου ανά προσδιορισμένο κίνδυνο (μέσω του πολύτιμου
βήματος).
Για να συνεχιστεί το παραπάνω παράδειγμα, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση σχετικά με τις τιμές
πιθανότητας και αντίκτυπου των εντοπισθέντων κινδύνων. Αυτό το βήμα ονομάζεται εκτίμηση
αφού οι τιμές δεν υπολογίζονται με ακρίβεια (με ακρίβεια) αλλά μάλλον εκτιμώνται.
Η εκτίμηση μπορεί να βασίζεται σε ιστορικά αρχεία, τις πληροφορίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή, τις γνώσεις του κλάδου, την επιστημονική δημοσίευση, την παρακολούθηση που
πραγματοποιείται από τον οργανισμό, τη γνώμη εμπειρογνωμόνων ή τη γνώμη των ατόμων που
συμμετέχουν στη διαδικασία.
Στην περίπτωση του παραδείγματος, οι τιμές που έχουν εισαχθεί είναι φανταστικές.
Απειλή
Απώλεια
τροφοδοσίας

Τρωτότητα
Γνωστά
ελαττώματα στο
λογισμικό

Κίνδυνος/Ρίσκο
Απώλεια
διαθεσιμότητας
του εξοπλισμού
και σχετικές
πληροφορίες

Π

Α

Ρ

4

3

12

Κατάχρηση
δικαιωμάτων

Απομακρυσμένη
κατασκοπεία

Αποτυχία
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού

Σφάλμα κατά τη
χρήση

Απώλεια δεδομένων

Φωτιά

Κλοπή μέσων ή
εγγράφων

λόγω διακοπής
ρεύματος
Ανασφαλής
Διαρροή
αρχιτεκτονική
δεδομένων λόγω
δικτύου
της
εκμετάλλευσης
ελαττωμάτων στο
λογισμικό
Μοναδικό σημείο Διαρροή
αποτυχίας
δεδομένων από
κακόβουλα
εξωτερικά λόγω
έλλειψης
ασφάλειας στην
αρχιτεκτονική του
δικτύου
Έλλειψη
Απώλεια
ευαισθητοποίησης διαθεσιμότητας
σχετικά με την
επικοινωνίας
ασφάλεια
λόγω αποτυχίας
υλικού του κύριου
μόντεμ
διαδικτύου
(μεμονωμένο
σημείο αποτυχίας)
Ανεπαρκής ή
Διαρροή
απρόσεκτη χρήση δεδομένων
φυσικού ελέγχου
δεδομένων
πρόσβασης σε
ασθενών λόγω
κτίρια και
έλλειψης
δωμάτια
ευαισθητοποίησης
σχετικά με την
ασφάλεια
Εύφλεκτο υλικό
Απώλεια
στην περιοχή του
δεδομένων λόγω
γραφείου.
έλλειψης
μηχανισμών
ελέγχου
πρόσβασης στα
δωμάτια και το
γραφείο
Έλλειψη
Καταστροφή
καθιερωμένων
δεδομένων και
μηχανισμών
εξοπλισμού λόγω
παρακολούθησης πυρκαγιάς
για παραβιάσεις
της ασφάλειας
Κακοί μηχανισμοί Κλοπή μέσων ή
ελέγχου
εγγράφων λόγω

3

5

15

5

5

25

4

1

4

2

5

10

3

5

15

2

3

6

2

5

10

Μη
εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση

πρόσβασης σε
ευαίσθητες
πληροφορίες
Γνωστά
ελαττώματα στο
λογισμικό

έλλειψης σχετικής
παρακολούθησης.
Μη
εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε
δεδομένα
ασθενών λόγω
κακών
μηχανισμών
ελέγχου
πρόσβασης

3

5

15

Αξιολόγηση Κινδύνου
ISO 31000:2018, ορίζει την αξιολόγηση κινδύνου ως εξής:
« Ο σκοπός της αξιολόγησης κινδύνων είναι η υποστήριξη αποφάσεων. Η αξιολόγηση κινδύνου
περιλαμβάνει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης κινδύνου με τα καθιερωμένα
κριτήρια κινδύνου για να προσδιοριστεί πού απαιτείται πρόσθετη δράση.»
Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τη σύγκριση των εκτιμώμενων τιμών κινδύνου (με βάση το
προηγούμενο βήμα ανάλυσης κινδύνου) με τα κριτήρια αποδοχής κινδύνου. Τυχόν κίνδυνοι που θα
αναγνωριστούν ως απαράδεκτοι, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν (αυτό περιγράφεται στο επόμενο
βήμα - Θεραπεία κινδύνου). Όλοι οι κίνδυνοι που θεωρούνται αποδεκτοί, είναι οι κίνδυνοι που ο
οργανισμός είναι εν γνώσει του πρόθυμος να αναλάβει και δεν θα τους εξετάσει επί του παρόντος
για περαιτέρω ενέργειες.
Στην περίπτωση του παραδείγματος, όπως περιγράφεται στην ενότητα Πεδίο εφαρμογής, Πλαίσιο
και Κριτήρια, τα κριτήρια αποδοχής κινδύνου είναι 12. Έτσι, ο πίνακας που δημιουργήθηκε στο
προηγούμενο βήμα μεταμορφώνεται ως εξής
Απειλή
Απώλεια
τροφοδοσίας

Τρωτότητα
Γνωστά
ελαττώματα στο
λογισμικό

Κατάχρηση
δικαιωμάτων

Ανασφαλής
αρχιτεκτονική
δικτύου

Απομακρυσμένη
κατασκοπεία

Μοναδικό σημείο
αποτυχίας

Κίνδυνος/Ρίσκο
Απώλεια
διαθεσιμότητας του
εξοπλισμού και
σχετικές
πληροφορίες λόγω
διακοπής ρεύματος
Διαρροή δεδομένων
λόγω της
εκμετάλλευσης
ελαττωμάτων στο
λογισμικό
Διαρροή δεδομένων
από κακόβουλα
εξωτερικά λόγω

Π

Α

Ρ

Αξιολόγηση

4

3

12 Μη αποδεκτό

3

5

15 Μη αποδεκτό

5

5

25 Μη αποδεκτό

Αποτυχία
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού

Σφάλμα κατά τη
χρήση

Απώλεια
δεδομένων

Φωτιά

Κλοπή μέσων ή
εγγράφων

Μη
εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση

Έλλειψη
ευαισθητοποίηση
ς σχετικά με την
ασφάλεια

Ανεπαρκής ή
απρόσεκτη χρήση
φυσικού ελέγχου
πρόσβασης σε
κτίρια και
δωμάτια
Εύφλεκτο υλικό
στην περιοχή του
γραφείου.

Έλλειψη
καθιερωμένων
μηχανισμών
παρακολούθησης
για παραβιάσεις
της ασφάλειας
Κακοί μηχανισμοί
ελέγχου
πρόσβασης σε
ευαίσθητες
πληροφορίες
Γνωστά
ελαττώματα στο
λογισμικό

έλλειψης ασφάλειας
στην αρχιτεκτονική
του δικτύου
Απώλεια
διαθεσιμότητας
επικοινωνίας λόγω
αποτυχίας υλικού
του κύριου μόντεμ
διαδικτύου
(μεμονωμένο σημείο
αποτυχίας)
Διαρροή δεδομένων
δεδομένων ασθενών
λόγω έλλειψης
ευαισθητοποίησης
σχετικά με την
ασφάλεια
Απώλεια δεδομένων
λόγω έλλειψης
μηχανισμών ελέγχου
πρόσβασης στα
δωμάτια και το
γραφείο
Καταστροφή
δεδομένων και
εξοπλισμού λόγω
πυρκαγιάς
Κλοπή μέσων ή
εγγράφων λόγω
έλλειψης σχετικής
παρακολούθησης.
Μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση σε
δεδομένα ασθενών
λόγω κακών
μηχανισμών ελέγχου
πρόσβασης

4

1

4

Αποδεκτό

2

5

10

Αποδεκτό

3

5

15 Μη αποδεκτό

2

3

6

Αποδεκτό

2

5

10

Αποδεκτό

3

5

15 Μη αποδεκτό

Αντιμετώπιση κινδύνου
ISO 31000:2018, ορίζει την αντιμετώπιση κινδύνων ως εξής:
«Ο σκοπός της αντιμετώπισης κινδύνων είναι η επιλογή και εφαρμογή επιλογών για την
αντιμετώπιση του κινδύνου.
Η αντιμετώπιση του κινδύνου περιλαμβάνει μια επαναληπτική διαδικασία:

- διατύπωση και επιλογή επιλογών θεραπείας κινδύνου ·
- σχεδιασμός και εφαρμογή θεραπείας κινδύνου·
- αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτής της θεραπείας ·
- απόφαση εάν ο υπόλοιπος κίνδυνος είναι Αποδεκτός ·
- ή μη Αποδεκτός, να ληφθεί περαιτέρω θεραπεία. "
Υπάρχουν τέσσερις κύριες επιλογές θεραπείας κινδύνου:

Αποδοχή
Κινδύνου
Κοινή χρήση
κινδύνων

Επιλογές
αντιμετώπισης
κινδύνων

Μείωση ρίσκου
Αποφυγή
κινδύνων

Αποδοχή Κινδύνου: Παρόλο που ο κίνδυνος μπορεί να υπερβαίνει τα κριτήρια αποδοχής Κινδύνου,
ο οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει καμία ενέργεια αυτή τη στιγμή για να
τροποποιήσει τον κίνδυνο.
Κατανομή Κινδύνων: Αυτό εφαρμόζεται συνήθως με την κοινή χρήση του κινδύνου (ή των
επιπτώσεων του κινδύνου σε περίπτωση υλοποίησης) με τρίτο μέρος είτε μέσω ασφάλισης είτε
μέσω υπεργολαβίας ή εξωτερικής ανάθεσης.
Μείωση κινδύνου: Αυτή η επιλογή στοχεύει στη μείωση οποιουδήποτε ή όλων των κριτηρίων
εκτίμησης κινδύνου.
Αποφυγή κινδύνων: Αυτή η επιλογή περιελάμβανε την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του
οργανισμού με στόχο την απομάκρυνση του κινδύνου από κοινού.
Στην περίπτωση του παραδείγματος, οι κίνδυνοι που ήταν μηΑποδεκτό θα υποβληθούν στο βήμα
θεραπείας κινδύνου ως εξής::
Risk

Π

Α

Ρ

Eval

Treatment
Option

Treatment
Description

Loss of the
availability of the
equipment and
the related
information due
to power failure
Data Leakage
because of the
exploitation of
flaws in the
software
Data leakage by
malicious
externals because
of lack of security
in the network
architecture
Loss of data due
to the lack of
access control
mechanisms in
the rooms and
office
Unauthorized
access to patient
data due to poor
access control
mechanisms

4

3

12

Μη
αποδεκτό

3

5

15

Μη
αποδεκτό

5

5

25

Μη
αποδεκτό

Risk Reduction

Install UPS in all
critical equipment

Risk Reduction

Implement a Patch
Management
procedure

Risk Avoidance

Disconnect the
network from the
internet

3

5

15

Μη
αποδεκτό

Risk Acceptance

No measures at this
time since the
organization is
moving to another
facility soon

3

5

15

Μη
αποδεκτό

Risk Reduction

Implement an access
control policy

The actions and other information regarding Risk Treatment are documented in a form called Risk
Treatment Plan.
The risk treatment plan typically includes the following information:
Risk to be treated | Level of risk before treatment | What will be done | Who will be responsible |
Until when this should be done | The results of the risk treatment | The evaluation of the results.
So, an example from the above risks is
Κίνδυνος/Ρίσκο
Απώλεια
διαθεσιμότητας
του εξοπλισμού
και σχετικές
πληροφορίες
λόγω διακοπής
ρεύματος

Ρ

Επιλογή
θεραπείας

Περιγραφή
θεραπείας

12

Μείωση
ρίσκου

Εγκατάσταση
UPS σε όλο
τον κρίσιμο
εξοπλισμό

Υπεύθυνος

Διευθυντής
πληροφορικ
ής

Προθεσμί
α

1/3/2020

Αποτελέσματα

[Αναμενόμενο
επίπεδο
κινδύνου: 3*3
=9]

Εκτίμηση

Καταγραφή & Αναφορά
ISO 31000:2018, ορίζει την καταγραφή & αναφορά κινδύνων ως εξής:
«Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου και τα αποτελέσματά της πρέπει να τεκμηριώνονται και να
αναφέρονται μέσω κατάλληλων μηχανισμών. Η καταγραφή και η αναφορά στοχεύουν:
- επικοινωνούν δραστηριότητες και αποτελέσματα διαχείρισης κινδύνου σε ολόκληρο τον
οργανισμό ·
- παρέχει πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων ·
- βελτίωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων ·
- να βοηθήσει στην αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
είναι υπεύθυνοι και υπευθυνότητα για δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.»
Επικοινωνία & Διαβούλευση
ISO 31000:2018, ορίζει την Επικοινωνία & Διαβούλευση Κινδύνου ως εξής:
« Ο σκοπός της επικοινωνίας και της διαβούλευσης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους
φορείς στην κατανόηση του κινδύνου, τη βάση επί της οποίας λαμβάνονται οι αποφάσεις και τους
λόγους για τους οποίους απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες. Η επικοινωνία αποσκοπεί στην
προώθηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης του κινδύνου, ενώ η διαβούλευση
περιλαμβάνει τη λήψη σχολίων και πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Ο
στενός συντονισμός μεταξύ των δύο θα πρέπει να διευκολύνει την πραγματική, έγκαιρη, σχετική,
ακριβή και κατανοητή ανταλλαγή πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστευτικότητα και την
ακεραιότητα των πληροφοριών καθώς και τα δικαιώματα απορρήτου των ατόμων.»
Παρακολούθηση & αναθεώρηση
ISO 31000:2018, ορίζει την παρακολούθηση και επισκόπηση κινδύνων ως εξής:
«Ο σκοπός της παρακολούθησης και της αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας. Η συνεχής παρακολούθηση και η περιοδική επανεξέταση της διαδικασίας διαχείρισης
κινδύνων και των αποτελεσμάτων της θα πρέπει να αποτελούν προγραμματισμένο μέρος της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, με σαφώς καθορισμένες ευθύνες.
Η παρακολούθηση και η αναθεώρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας. Η παρακολούθηση και η ανασκόπηση περιλαμβάνουν σχεδιασμό, συλλογή και
ανάλυση πληροφοριών, καταγραφή αποτελεσμάτων και παροχή σχολίων».
Διαχείριση κινδύνων, όπως φαίνεται και στις προηγούμενες παραγράφους, θα πρέπει να είναι μια
συστηματική διαδικασία, με ξεχωριστά βήματα και συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους για κάθε
βήμα. Αυτές οι είσοδοι και έξοδοι πρέπει να τεκμηριώνονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, η Διαχείριση Κινδύνων δεν είναι μια εργασία που αναλαμβάνεται
από ένα άτομο και παραμένει μυστικό για τα υπόλοιπα. Οι εντοπισμένοι κίνδυνοι πρέπει να

κοινοποιούνται στην Ανώτατη Διοίκηση και πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις. Σε
κάθε περίπτωση, η όρεξη κινδύνου (πόσο επικίνδυνος ο οργανισμός θέλει να γίνει) και οι
υπολειπόμενοι κίνδυνοι (οι κίνδυνοι που παραμένουν) πρέπει να είναι γνωστοί και κατανοητοί από
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Διαχείριση Κινδύνων δεν είναι μια διαδικασία που
υλοποιείται μία φορά και μετά ξεχνιέται. Για να γίνει ένα αποτελεσματικό εργαλείο, θα πρέπει να
παραμείνει ενημερωμένη και να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση του οργανισμού. Οι
εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τροφοδοτήσουν τη διαδικασία με νέους
εντοπισμένους ή αναδυόμενους κινδύνους, αλλαγές στον οργανισμό και το περιβάλλον του,
γεγονότα και συμβάντα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για την καλύτερη
προστασία του οργανισμού και των πληροφοριών του.

Μάθημα 3 Διαχείριση κινδύνου
Ενότητα 1
Ερώτηση 1.:

Ορισμοί

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τον όρο Κίνδυνος;
1. η επίδραση της αβεβαιότητας στους στόχους
2. η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος
3. ο αντίκτυπος μιας επίθεσης
4. η πιθανότητα να συμβεί κάτι

Ενότητα 2

Η Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων

Ερώτηση 2.:
Ποιο από τα παρακάτω είναι τα βήματα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων όπως περιγράφεται
από το ISO 31000;
1. Πεδίο εφαρμογής, κριτήρια και πλαίσιο
2. Ανάλυση κινδύνου
3. Τερματισμός κινδύνου
4. Θεραπεία κινδύνου
5. Διαβούλευση με τους κινδύνους
6. Μέτρηση κινδύνου

Ερώτηση 3.:
Ποιο από τα παρακάτω είναι πιθανά αποτελέσματα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων όπως
περιγράφεται από το ISO 31000;
1. Κατάλογος κινδύνων
2. Αναγνωρισμένοι κάτοχοι κινδύνου
3. Σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων
4. Επιτιθέμενοι
5. Σχέδια μάρκετινγκ
6. Πολιτικές

Ερώτηση 4.:
Which of the following are risk treatment options?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accept the Risk
Avoid the Risk
Reduce the Risk
Ignore the Risk
Transfer the Risk
Hide the risk

Ερώτηση 5.:
Ποιο είναι το πρώτο βήμα της εκτίμησης κινδύνου;
1. Αξιολόγηση του/των κινδύνου/ κινδύνων
2. Προσδιορισμός του/των κινδύνου/ κινδύνων
3. Αναφορά των ευρημάτων
4. Όλα τα παραπάνω
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Εργαλεία ασφάλειας ΤΠ
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται κάποια από τα πιο συνήθη εργαλεία ασφάλειας
πληροφορικής . Ο YΠΔ δεν θα έπρεπε να είναι (υποχρεωτικά) ένας ειδήμων ή επαγγελματίας
ασφάλειας πληροφορικής , επομένως αυτό δεν είναι ο στόχος αυτής της ενότητας. Αυτό που
κρίνεται σημαντικό ωστόσο είναι ότι ο YΠΔ κατανοεί τα πιο συνήθη εργαλεία ασφάλειας
πληροφορικής και τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυτών, έτσι ώστε αυτός να έχει μία καλύτερη
οπτική των συνθηκών μέσα στον οργανισμό.

Λογισμικό προστασίας από ιούς (Antivirus)
Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τεχνικός έλεγχος για τον
μετριασμό των απειλών από κακόβουλα προγράμματα. Υπάρχουν πολλές μάρκες λογισμικού
προστασίας από ιούς, με τις περισσότερες να παρέχουν παρόμοια προστασία μέσω των ακόλουθων
προτεινόμενων δυνατοτήτων:
• Σάρωση κρίσιμων στοιχείων κεντρικού υπολογιστή, όπως αρχεία εκκίνησης και επανεκκίνησης.
• Παρακολούθηση δραστηριοτήτων σε πραγματικό χρόνο σε παρόχους για έλεγχο ύποπτης
δραστηριότητας.
• Παρακολούθηση της συμπεριφοράς κοινών εφαρμογών, όπως προγράμματα-πελάτες email,
προγράμματα περιήγησης στο Web και λογισμικό ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
• Σάρωση αρχείων για γνωστό κακόβουλο λογισμικό.
• Προσδιορισμός κοινών τύπων κακόβουλου λογισμικού καθώς και εργαλείων εισβολής.
• Απολύμανση αρχείων, αναφέρεται στην αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από ένα αρχείο, και
στην απομόνωση αρχείων, πράγμα που σημαίνει ότι αρχεία που περιέχουν κακόβουλα
προγράμματα αποθηκεύονται μεμονωμένα για μελλοντική απολύμανση ή εξέταση.

Αν και το λογισμικό προστασίας από ιούς έχει καταστεί αναγκαιότητα για την πρόληψη συμβάντων
κακόβουλου λογισμικού, δεν είναι δυνατό το λογισμικό προστασίας από ιούς να σταματήσει όλα τα
περιστατικά κακόβουλου λογισμικού.
Υπάρχουν πολλές συγκρίσεις μεταξύ των λύσεων προστασίας από ιούς. Βρείτε τα παρακάτω
αποτελέσματα από το https://www.av-comparatives.org

(Πηγή: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-augustnovember/#malware-protection-test-result)

(Source: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-augustnovember/#malware-protection-test-result)

(Source: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2019-augustnovember/#malware-protection-test-result)

Τείχος προστασίας
Ένα λογισμικό ή υλικό τείχους προστασίας παρακολουθεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση
του δικτύου και αποφασίζει εάν πρέπει να επιτραπεί ή να αποκλειστεί συγκεκριμένη κυκλοφορία
βάσει ενός καθορισμένου συνόλου κανόνων ασφαλείας που εφαρμόζει κάθε οργανισμός σύμφωνα
με το επίπεδο ασφαλείας του.

Τύποι δικτύων:
WAN (Δίκτυο ευρείας περιοχής): Η διεπαφή που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο με το Διαδίκτυο
LAN (Τοπικό δίκτυο υπολογιστών): Είναι το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά
στοιχεία που περιλαμβάνουν υπολογιστές, εκτυπωτές, σημεία πρόσβασης, διακομιστές κ.λπ.
αποτελούν μέρος του LAN
DMZ (demilitarized zone/ αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη): Διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο από
άλλα μη αξιόπιστα δίκτυα, συνήθως από το Διαδίκτυο. Συνήθως χρησιμοποιείται για διακομιστές
Web, DNS, FTP.

Χαρακτηριστικά τείχους προστασίας
Τα περισσότερα τείχη προστασίας περιλαμβάνουν επιπλέον δυνατότητες όπως AV, IPS, Antispam,
φίλτρο περιεχομένου κ.λπ.
IDPS: Το σύστημα πρόληψης εντοπισμού εισβολών είναι μια τεχνολογία που εντοπίζει ύποπτες
δραστηριότητες που εντοπίζει και αποτρέπει επίσης από ανεπιθύμητα αιτήματα στο εσωτερικό
δίκτυο.
Φίλτρο περιεχομένου: Η διαδικασία παρακολούθησης επικοινωνιών όπως email και ιστοσελίδες, η
ανάλυσή τους για ύποπτο περιεχόμενο και η αποτροπή της παράδοσης ύποπτου περιεχομένου
στους χρήστες.
VPN (Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο): Είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη σύνδεση
απομακρυσμένων χρηστών ή περιφερειακών γραφείων σε ένα εσωτερικό δίκτυο.
Η παρακάτω εικόνα, απεικονίζει το Gartner Magic Quadrant για μάρκες τείχους προστασίας.

(Πηγή: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1OIMIBCY&ct=190919&st=sb)

SIEM (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων)
Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων (SIEM) είναι ένα σύστημα παρακολούθησης,
καταγραφής και ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο όλων των δεδομένων σε μια υποδομή πληροφορικής,
επιτρέποντας τη συσχέτιση των γεγονότων και δημιουργεί αναφορές σχετικά με τις κρίσιμες λειτουργίες
των συστημάτων υποδομής.
Η ακόλουθη εικόνα από το Esecurityplanet, απεικονίζει μια σύγκριση μεταξύ διαφόρων προμηθευτών
SIEM σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. απειλές που έχουν αποκλειστεί, πηγές
που απορροφήθηκαν, αξία, απόδοση, διαχείριση, εφαρμογή και άλλα).

(Πηγή: https://www.esecurityplanet.com/products/top-siem-products.html#features)
Και η παρακάτω εικόνα, απεικονίζει το Gartner Magic Quadrant για μάρκες SIEM.

(Πηγή: Gartner (December 2018), https://www.51sec.org/2019/01/11/gartner-magic-quadrant-forsiem-products-2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010/)

DLP
Οι λύσεις Πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) καλύπτουν τρεις κύριες καταστάσεις
πληροφοριών:
Τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας αναφέρονται σε αποθηκευμένα δεδομένα. Οι λύσεις DLP
πρέπει να μπορούν να καταγράφουν όπου αποθηκεύονται διάφοροι τύποι αρχείων.
• Τα δεδομένα διαμετακόμισης αναφέρονται σε δεδομένα που ταξιδεύουν μέσω του δικτύου. Η
βαθιά επιθεώρηση πακέτων (DPI) χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων για ευαίσθητο
περιεχόμενο.
• Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στην κίνηση δεδομένων σε επίπεδο σταθμού
εργασίας του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που αποστέλλονται σε εκτυπωτές, μονάδες
αντίχειρα και το πρόχειρο αντιγραφής και επικόλλησης.
Τα DLP προϊόντα λογισμικού χρησιμοποιούν επιχειρηματικούς κανόνες για την ταξινόμηση και την
προστασία εμπιστευτικών και κρίσιμων πληροφοριών, έτσι ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι τελικοί
χρήστες να μην μπορούν να μοιράζονται τυχαία ή κακόβουλα δεδομένα των οποίων η αποκάλυψη
θα μπορούσε να θέσει τον οργανισμό σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, εάν ένας υπάλληλος
προσπαθούσε να προωθήσει ένα επιχειρηματικό email εκτός του εταιρικού τομέα ή να ανεβάσει
ένα εταιρικό αρχείο σε μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud καταναλωτή όπως το Dropbox, ο
υπάλληλος θα στερούταν την άδεια.
Παρόλο που μια λύση DLP, φαίνεται σαν μια ιδανική λύση για τη διαχείριση του απορρήτου των
πληροφοριών, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι για μια αποτελεσματική εφαρμογή DLP, πρέπει να
υπάρχει ένα σύστημα ταξινόμησης καθώς και ένας αποτελεσματικός τρόπος αναγνώρισης των
πληροφοριών και του αντίστοιχου επιπέδου. Εάν μια προέλευση δεν έχει συγκεκριμένη ιδέα
σχετικά με το τι πρέπει να προστατευτεί και σε ποιο επίπεδο, τότε το DPL δεν θα λειτουργεί
αποτελεσματικά. Επίσης, δεδομένου ότι τα DLP χρησιμοποιούν βασικές λέξεις, τοποθεσίες ή
αλγόριθμους επικύρωσης, σε έναν οργανισμό που δεν μπορεί να διαφοροποιήσει αυτό που
πρόκειται να ελεγχθεί βάσει οποιουδήποτε από αυτά, ένα DLP δεν μπορεί να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά.

(Πηγή: https://www.dnsstuff.com/data-loss-prevention-software)

εμπειρογνώμονας ή επαγγελματίας της ασφάλειας πληροφορικής, οπότε αυτός δεν είναι ο στόχος
αυτής της ενότητας. Αυτό που θεωρείται σημαντικό όμως είναι ότι ο ΥΠΔ κατανοεί τους πιο
συνηθισμένους ελέγχους ασφαλείας ΤΠ και τι μπορεί να επιτευχθεί από αυτούς, έτσι ώστε να μπορεί
να έχει μια καλύτερη επισκόπηση των συνθηκών του οργανισμού. Ο ΓΚΠΠΔ αναφέρεται ως
παραδείγματα μόνο στα ακόλουθα δύο στοιχεία ελέγχου: την κρυπτογράφηση και την ψευδωνυμία.
Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο ή ότι πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση
και οργανισμό.
Backup/Αντίγραφα ασφαλείας
Τα back ups χρησιμοποιούνται για να αντιγράψουν αρχεία σε ένα δεύτερο μέσο όπως δίσκο, κασέτα
ή το cloud. Για να εξασφαλισθεί καλύτερη προστασία και αυξημένη ανθεκτικότητα τα αντίγραφα
ασφαλείας (back up) θα έπρεπε να διατηρηθούν επίσης σε μία εξωτερική τοποθεσία.
Υπάρχουν 3 τύποι:
• Πλήρες Backup: Αντιγράφει κάθε διαλεγμένο αρχείο στο σύστημα εντελώς, ανεξαρτήτως της
πρόσφατης κατάστασης back up. Η πιο αργή μέθοδος back up, αλλά η ταχύτερη στην επαναφορά
δεδομένων.
• Σταδιακό Backup: Αντιγράφει όλα τα αρχεία που έχουν αλλάξει από τη τελευταία φορά που έγινε
back up, ανεξαρτήτως αν το τελευταίο back up ήταν πλήρες ή σταδιακό. Η πιο γρήγορη μέθοδος back
up, αλλά η πιο αργή στην επαναφορά δεδομένων.
• Διαφοροποιημένο Backup: Αντιγράφει μόνο τα αρχεία που έχουν αλλάξει από το τελευ-ταίο
πλήρες αντίγραφο ασφαλείας. Το αρχείο μεγαλώνει έως ότου εκτελεστεί το επόμενο πλήρες
αντίγραφο ασφαλείας.
Μία Back up πολιτική θα έπρεπε να εγκαθιδρυθεί για να οριοθετήσει τις απαιτήσεις του οργανισμού
για υποστήριξη ή πληροφόρηση, λογισμικό και συστήματα. Η πολιτική Back up πρέπει να οριοθετήσει
τις απαιτήσεις διατήρησης και της προστασίας. Επαρκείς εγκαταστάσεις υποστήριξης εξασφαλίζουν
ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το λογισμικό μπορεί να επαναφερθούν, σε περίπτωση
αποτυχίας ή καταστροφής των μέσων.
Στον σχεδιασμό ενός σχεδίου υποστήριξης, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψιν :
α) ακριβή και πλήρη ιστορικά των αντιγράφων υποστήριξης και τεκμηριωμένες διαδικασίες
αποκατάστασης πρέπει να παραχθούν
β) το μέγεθος (πχ πλήρες ή διαφοροποιημένο back up) και η συχνότητα των back up πρέπει να
αντικατοπτρίζει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις του οργανισμού, τις απαιτήσεις ασφαλείας των
εμπλεκόμενων πληροφοριών και την κρισιμότητα των πληροφοριών για την συνεχιζόμενη λειτουργία
του οργανισμού
γ) τα Back up πρέπει να αποθηκεύονται σε μία μακρινή τοποθεσία, σε επαρκή απόσταση για να
διαφύγει οποιασδήποτε ζημίας από μία καταστροφή στην κύρια ιστοσελίδα.

δ) Οι πληροφορίες Back up πρέπει να εφοδιαστούν με ένα κατάλληλο επίπεδο φυσικής και
περιβαλλοντικής προστασίας συνεπούς με τα στάνταρ που εφαρμόζονται στην κύρια ιστοσελίδα.
ε) Τα μέσα back up πρέπει τακτικά να δοκιμάζονται για να είναι σίγουρο ότι μπορεί κάποιος να
βασιστεί πάνω τους για επείγουσα χρήση όταν είναι απαραίτητο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μία
δοκιμή στις διαδικασίες αποκατάστασης και έναν έλεγχο στον χρόνο που απαιτείται για
την αποκατάσταση. Η δοκιμή της ικανότητας αποκατάστασης δεδομένων back up θα έπρεπε να
εκτελείται σε αφιερωμένα δοκιμαστικά μέσα, όχι με την αντικατάσταση των αυθεντικών μέσων σε
περίπτωση που το back up ή η διαδικασία αποκατάστασης αποτυγχάνει και προκαλεί ανεπανόρθωτη
καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
στ) Σε καταστάσεις που η εχεμύθεια είναι σημαντική, τα back up θα έπρεπε να είναι προστατευμένα
από μέσα κρυπτογράφησης.
Οι λειτουργικές διαδικασίες πρέπει να ελέγχουν την εκτέλεση των back up και να αντιμετωπίζουν τις
αποτυχίες προγραμματισμένων back up για να εξασφαλίζουν την ολοκλήρωση των back up σύμφωνα
με την πολιτική back up.
Η διάταξη back up για ατομικά συστήματα και υπηρεσίες πρέπει να δοκιμάζονται συχνά για να
εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της συνέχειας των επιχειρηματικών σχεδίων. Στην
περίπτωση των κρίσιμων συστημάτων και υπηρεσιών, τα σχέδια back up πρέπει να καλύπτουν όλες
τις συστημικές πληροφορίες, τις εφαρμογές και των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να
επαναφέρεις το πλήρες σύστημα σε περίπτωση καταστροφής.
Η περίοδος διατήρησης για απαραίτητες επιχειρηματικές πληροφορίες πρέπει αποφασιστεί, αφού
ληφθεί υπόψιν οποιαδήποτε απαίτηση για τα αντίγραφα αρχείων να είναι μόνιμα διατηρημένα.
(Πηγή: ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security controls)
Διαχείριση Κωδικών/ Έλεγχος πρόσβασης
Ο έλεγχος πρόσβασης είναι η διαδικασία με βάση την οποία η πρόσβαση μίας οντότητας (ατόμου,
ομάδας, συστήματος) σε μία ή περισσότερες πηγές όπως η τοποθεσία, ο χώρος εργασίας, το δίκτυο,
η εφαρμογή ή η βάση δεδομένων. Ένα λογικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης απαιτεί επιβεβαίωση
ταυτότητας ενός ατόμου μέσω κάποιου μηχανισμού όπως ένας αριθμός προσωπικής ταυτοποίησης
(PIN), κάρτας, βιομετρικών στοιχείων ή άλλου συμβόλου. Αυτό έχει την ικανότητα να δίνει
διαφορετικά προνόμια πρόσβασης σε διαφορετικά άτομα αναλόγως των ρόλων και των ευθυνών
τους σε έναν οργανισμό. (Ορισμός: NIST Special Publication 800-53 Revision 4, Security and Privacy
Controls for Federal Information Systems and Organizations)
Η διαχείριση κωδικών είναι μία σειρά από αρχές και καλύτερες πρακτικές οι οποίες πρέπει να
ακολουθούνται από χρήστες όταν αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κωδικούς σε έναν
αποτελεσματικό τρόπο για να ασφαλίσουν τους κωδικούς όσο πιο πολύ μπορούν για να αποτρέψουν
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση..
Ένα σύστημα διαχείρισης κωδικών πρέπει να:

α) επιβάλλει τη χρήση μεμονωμένων αναγνωριστικών χρήστη και κωδικών πρόσβασης για τη
διατήρηση της λογοδοσίας·
β) επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν και να αλλάζουν τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης και
να περιλαμβάνουν μια διαδικασία επιβεβαίωσης για να επιτρέπει τα σφάλματα εισαγωγής ·
γ) ε επιβάλλει την επιλογή ποιοτικών κωδικών πρόσβασης ·
δ) αναγκάζει τους χρήστες να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης κατά την πρώτη σύνδεση ·
ε) επιβάλλει τακτικές αλλαγές κωδικού πρόσβασης και, όπως απαιτείται,
στ) τηρεί αρχείο των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως και αποτρέπει την
επαναχρησιμοποίηση
ζ) να μην εμφανίζονται κωδικοί πρόσβασης στην οθόνη κατά την εισαγωγή.
η) αποθηκεύει αρχεία κωδικού πρόσβασης ξεχωριστά από τα δεδομένα συστήματος εφαρμογής ·
θ) αποθηκεύει και μεταδίδει τους κωδικούς πρόσβασης σε προστατευμένη μορφή.
(Πηγή: ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security controls)
Κρυπτογράφηση
Κρυπτογραφικός μετασχηματισμός δεδομένων (που ονομάζεται "απλό κείμενο") σε μια μορφή (που
ονομάζεται "ciphertext") που κρύβει την αρχική έννοια των δεδομένων για να αποτρέψει τη γνωστή
ή χρήση τους. Εάν ο μετασχηματισμός είναι αναστρέψιμος, η αντίστοιχη διαδικασία αντιστροφής
ονομάζεται "αποκρυπτογράφηση", η οποία είναι ένας μετασχηματισμός που επαναφέρει
κρυπτογραφημένα δεδομένα στην αρχική του κατάσταση. (Ορισμός: NIST Ειδική Έκδοση 800-82
Αναθεώρηση 2, Οδηγός για τα Συστήματα Βιομηχανικού Ελέγχου (ICS) Ασφάλεια)
Συμμετρική κρυπτογράφηση: Αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό
κλειδί για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση.

(Πηγή: https://www.101computing.net/symmetric-vs-asymmetric-encryption/)
Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση είναι μια μορφή κρυπτογράφησης όπου τα κλειδιά έρχονται σε ζεύγη.
Τι κρυπτογραφεί το ένα κλειδί, μόνο το άλλο μπορεί να αποκρυπτογραφήσει.

(Πηγή: https://www.101computing.net/symmetric-vs-asymmetric-encryption/)

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κρυπτογράφησης στην καθημερινή μας ζωή.
Το πρώτο παράδειγμα είναι το HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) που μεταφέρει
κρυπτογραφημένα δεδομένα μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Τώρα, οι περισσότεροι ιστότοποι
χρησιμοποιούν αυτό το πρωτόκολλο και μπορείτε να το ελέγξετε μόνοι σας. Οι ιστότοποι που
χρησιμοποιούν HTTPS έχουν κλειδωμένο πεδίο στο οποίο πληκτρολογείτε τη διεύθυνση URL και
εάν κάνετε κλικ σε αυτό θα έχετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την κρυπτογράφηση.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί κάτι σε αυτόν τον ιστότοπο, οι πληροφορίες θα
μεταδίδονται στον αντίστοιχο διακομιστή σε κρυπτογραφημένη μορφή και δεν μπορούν να
διαβαστούν από άλλους.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η κρυπτογράφηση αρχείων προσθέτοντας έναν κωδικό πρόσβασης,
όταν πρέπει να στείλουμε εμπιστευτικά έγγραφα μέσω email και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι
κανένας άλλος εκτός από τον παραλήπτη δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα της σχετικής χρήσης ενός απλού εργαλείου (7zip). (Ο
αποστολέας πρέπει να στείλει κωδικό πρόσβασης στον παραλήπτη μέσω άλλου καναλιού

επικοινωνίας).
Ένα τελευταίο παράδειγμα θα ήταν η ψηφιακή υπογραφή που είναι ένας μαθηματικός
αλγόριθμος, που χρησιμοποιείται συνήθως για την επικύρωση της αυθεντικότητας και της
ακεραιότητας ενός μηνύματος (π.χ., ένα email, μια συναλλαγή με πιστωτική κάρτα ή ένα ψηφιακό
έγγραφο). Οι ψηφιακές υπογραφές δημιουργούν ένα εικονικό δακτυλικό αποτύπωμα που είναι
μοναδικό για ένα άτομο ή οντότητα και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των χρηστών και την
προστασία των πληροφοριών σε ψηφιακά μηνύματα ή έγγραφα. Στα μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, το ίδιο το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται μέρος της ψηφιακής
υπογραφής. Οι ψηφιακές υπογραφές είναι σημαντικά πιο ασφαλείς από άλλες μορφές
ηλεκτρονικών υπογραφών. (Ορισμός: https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST04-018).
Μια ψηφιακή υπογραφή δείχνει χωρίς αμφιβολία ότι ο συγγραφέας του εγγράφου / πληροφοριών
είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι.

(Πηγή: https://www.infosec.gov.hk/english/itpro/public_main.html)
Ανωνυμοποίηση
Η ανωνυμοποίηση είναι μια διαδικασία με την οποία τα προσωπικά δεδομένα τροποποιούνται
αμετάκλητα με τέτοιο τρόπο ώστε ένα υποκείμενο των δεδομένων να μην μπορεί πλέον να
εντοπιστεί άμεσα ή έμμεσα, είτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μόνο του είτε σε
συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο μέρος (ISO/TS 25237:2017).
Με την ανωνυμοποίηση ενός συνόλου δεδομένων, το τμήμα που συνδέεται με την ταυτοποίηση ενός
φυσικού προσώπου (άμεσα ή έμμεσα) καταργείται. Αυτό καθιστά αυτό το σύνολο δεδομένων μη
προσωπικό, όπως περιγράφεται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες δεν
είναι πλέον ιδιωτικά δεδομένα, τότε δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ανωνυμοποίηση συνόλων
δεδομένων και κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει την πιο κατάλληλη με βάση το πλαίσιο και το
περιεχόμενο του συνόλου δεδομένων.
Το γεγονός ότι η διαδικασία είναι μη αναστρέψιμη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πριν ένας
οργανισμός εκτελέσει ανωνυμοποίηση δεδομένων.
Ψευδομονοποίηση
Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια πολύ γνωστή διαδικασία απο-ταυτοποίησης που έχει αποκτήσει
πρόσθετη προσοχή μετά την υιοθέτηση του ΓΚΠΔ, όπου αναφέρεται τόσο ως ασφάλεια όσο και ως
προστασία δεδομένων από τον μηχανισμό σχεδιασμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, η
ψευδωνυμοποίηση μπορεί να παρακινήσει τη χαλάρωση, σε κάποιο βαθμό, των νομικών υποχρεώσεων των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, εάν εφαρμοστούν σωστά.

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα
προσωπικά δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο
δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό τον όρο ότι αυτές οι πρόσθετες
πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να
διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο
φυσικό πρόσωπο (GDPR, άρθρο 4 (5))
Ο ENISA, στην πρόσφατη έκδοση: «Τεχνικές ψευδώνυμου και βέλτιστες πρακτικές. Οι συστάσεις για
τη διαμόρφωση της τεχνολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις προστασίας δεδομένων και απορρήτου,
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019», περιγράφουν μια σειρά τεχνικών και βέλτιστων πρακτικών.
Διαχείριση
Οι οργανισμοί πρέπει να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις ευπάθειες για να προσδιορίσουν την
απειλή και τον πιθανό αντίκτυπο που παρουσιάζουν.
• Η εκτίμηση ευπάθειας βοηθά στον προσδιορισμό της καλύτερης πορείας δράσης για την
αντιμετώπιση κάθε ευπάθειας.
• Οι ευπάθειες μπορούν να εντοπιστούν από πληροφορίες που παρέχονται από προμηθευ-τές
λογισμικού (π.χ. μέσω της απελευθέρωσης ενημερώσεων κώδικα και ενημερώσεων) και με τη χρήση
εργαλείων που εντοπίζουν ευπάθειες στο συγκεκριμένο περιβάλλον του οργανισμού.
Η διαχείριση της ευπάθειας ξεκινά με την κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων της πληροφορικής
και του τόπου κατοικίας τους, τόσο φυσικά όσο και λογικά.
• Η διαχείριση της ευπάθειας περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση ευπαθειών και τις
προσπάθειες αποκατάστασης για την αντιμετώπισή τους.
Κατάλληλη και έγκαιρη δράση πρέπει να ληφθεί ως απάντηση στον εντοπισμό πιθανών τεχνικών
τρωτών σημείων. Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες οδηγίες για την καθιέρωση μιας
αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης τεχνικών ευπαθειών:
α) ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες που σχετίζονται με την τεχνική
διαχείριση ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ευπάθειας, της εκτίμησης
κινδύνων ευπάθειας, της διόρθωσης, της παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων και των
απαιτούμενων αρμοδιοτήτων συντονισμού·
β) oι πόροι πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό σχετικών τεχνικών τρωτών
σημείων και για τη διατήρηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτές πρέπει να προσδιοριστούν
για λογισμικό και άλλη τεχνολογία· Αυτοί οι πόροι πληροφοριών πρέπει να ενημερώνονται με βάση
τις αλλαγές στο απόθεμα ή όταν βρίσκονται άλλοι νέοι ή χρήσιμοι πόροι.
γ) πρέπει να καθοριστεί ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να αντιδρά στις ειδοποιήσεις σχετικά με
ενδεχόμενες σχετικές τεχνικές ευπάθειες

δ) Μόλις εντοπιστεί μια πιθανή τεχνική ευπάθεια, ο οργανισμός θα πρέπει να εντοπίσει τους
σχετικούς κινδύνους και τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν· Τέτοια δράση μπορεί να περιλαμβάνει
επιδιόρθωση ευάλωτων συστημάτων ή εφαρμογή άλλων ελέγχων
ε) ανάλογα με το πόσο επειγόντως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μια τεχνική ευπάθεια, η ανάληψη
δράσης πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ελέγχους που σχετίζονται με τη διαχείριση αλλαγών
ή ακολουθώντας τις διαδικασίες απόκρισης συμβάντων ασφαλείας πληροφοριών ·
στ) εάν μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα είναι διαθέσιμη από έναν νόμιμο πόρο, θα πρέπει να
αξιολογηθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εγκατάσταση της ενημέρωσης κώδικα (οι κίνδυνοι
που θέτει η ευπάθεια πρέπει να συγκριθούν με τον κίνδυνο εγκατάστασης της ενημέρωσης κώδικα).
ζ) Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα πρέπει να δοκιμάζονται και να αξιολογούνται πριν
εγκατασταθούν για να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικές και δεν οδηγούν σε ανεπιθύμητες
ενέργειες που δεν είναι ανεκτές. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση κώδικα, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη και άλλα στοιχεία ελέγχου, όπως:
1) Απενεργοποίηση υπηρεσιών ή δυνατοτήτων που σχετίζονται με την ευπάθεια ·
2) προσαρμογή ή προσθήκη ελέγχων πρόσβασης, π.χ. τείχη προστασίας, στα σύνορα του δικτύου.
3) αυξημένη παρακολούθηση για τον εντοπισμό πραγματικών επιθέσεων ·
4) αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ευπάθεια ·
5) πρέπει να τηρείται αρχείο καταγραφής ελέγχου για όλες τις διαδικασίες που έχουν αναληφθεί ·
η) η τεχνική διαδικασία διαχείρισης της ευπάθειας πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται
τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της ·
θ) τα συστήματα υψηλού κινδύνου πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα ·
ι) μια αποτελεσματική τεχνική διαδικασία διαχείρισης ευπάθειας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το
περιστατικό δραστηριότητες διαχείρισης, για την κοινοποίηση δεδομένων σχετικά με τις ευπάθειες
στη λειτουργία απόκρισης συμβάντων και την παροχή τεχνικών διαδικασιών που πρέπει να
εκτελεστούν σε περίπτωση συμβάντος.
κ) καθορίζει μια διαδικασία για την αντιμετώπιση της κατάστασης στην οποία έχει εντοπιστεί μια
ευπάθεια αλλά δεν υπάρχει κατάλληλο αντίμετρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οργανισμός θα πρέπει
να αξιολογεί κινδύνους που σχετίζονται με τη γνωστή ευπάθεια και να ορίζει κατάλληλες
αστυνομικές και διορθωτικές ενέργειες.
(Πηγή: ISO/IEC 27002:2013, Information technology — Security techniques — Code of practice for
information security controls)

Αξιολόγηση της ευπάθειας
Συστηματική εξέταση ενός πληροφοριακού συστήματος ή προϊόντος για τον προσδιορισμό της
επάρκειας των μέτρων ασφαλείας, τον εντοπισμό ελλείψεων ασφαλείας, την παροχή δεδομένων από
τα οποία μπορεί να προβλεφθεί η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας και
να επιβεβαιωθεί η επάρκεια αυτών των μέτρων μετά την εφαρμογή. (Ορισμός: NIST Special
Publication 800-161, Supply Chain Risk Management Practices for Federal Information Systems and
Organizations)

Εργαλεία σάρωσης ευπάθειας από OWASP:

(Πηγή: https://www.owasp.org/index.php/Category:Vulnerability_Scanning_Tools)
Δοκιμή διείσδυσης
Μια δοκιμή διείσδυσης, είναι μια εγκεκριμένη προσομοιωμένη επίθεση σε ένα σύστημα
υπολογιστή, που εκτελείται για την αξιολόγηση της ασφάλειας του συστήματος. Η δοκιμή

πραγματοποιείται για τον εντοπισμό και των δύο αδυναμιών (αναφέρονται επίσης ως ευπάθειες),
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη εξουσιοδοτημένων μερών να αποκτήσουν πρόσβαση
στις δυνατότητες και τα δεδομένα του συστήματος, καθώς και στα δυνατά σημεία, επιτρέποντας
την ολοκλήρωση μιας πλήρους αξιολόγησης κινδύνου.
Υπάρχουν 3 τύποι δοκιμής διείσδυσης:

• Λευκό κουτί: Σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης, ο ελεγκτής έχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα. Αυτό περιλαμβάνει διαπιστευτήρια, αρχιτεκτονικά διαγράμματα, κώδικα πηγής και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Σε πολλές περιπτώσεις, ορισμένοι κανόνες εφαρμόζονται στο
τείχος προστασίας και σε άλλες συσκευές δικτύου προκειμένου να επιτρέπεται η κυκλοφορία από
τον ελεγκτή στο εσωτερικό δίκτυο. Δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο από τον ελεγκτή για αυτήν την
αξιολόγηση.

• Γκρι κουτί: Αυτός ο τύπος αξιολόγησης έχει πολλούς ορισμούς για πολλούς ανθρώπους. Είναι
μεταξύ δοκιμής μαύρου κουτιού και λευκού κουτιού. Σε αυτό το σενάριο, ο ελεγκτής μπορεί να
λάβει αρχιτεκτονικά διαγράμματα, στοιχεία, επιδείξεις της εφαρμογής, επικοινωνία με τον στόχο
και πολλά άλλα. Ο ελεγκτής θα έχει τις ίδιες πληροφορίες με τον τυπικό χρήστη του συστήματος.

• Μαύρο κουτί: Αυτός ο τύπος δοκιμών αντιπροσωπεύει στενά έναν χάκερ που προσπαθεί να
αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα σύστημα ή υποδομή πληροφορικής για τη λήψη
και την αποβολή δεδομένων. Η δοκιμή διείσδυσης μαύρου κουτιού αξιολογεί τόσο την υποκείμενη
τεχνολογία, όσο και τους ανθρώπους και τις διαδικασίες που ισχύουν για τον εντοπισμό και τον
αποκλεισμό των πραγματικών επιθέσεων. Οι υπεύθυνοι δοκιμών δεν θα έχουν προηγούμενη
γνώση της οργάνωσης και της αρχιτεκτονικής σας.

Μάθημα 4: Εργαλεία Ασφαλείας ΤΠ & Έλεγχοι
Ενότητα 1: Εργαλεία ασφάλειας ΤΠ
Ερώτηση 1.:
Ποιές από τις παρακάτω είναι οι ικανότητες ενός λογισμικού προστασίας από ιούς;
1. Να σαρώνει κρίσιμα τμήματα του κεντρικού υπολογιστή όπως αρχεία και ιστορικά
εκκίνησης
2. Να παρακολουθεί δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο σε ξενιστές για να ελέγξει για
ύποπτες δραστηριότητες
3. Να κατατάσσει τα αρχεία βάσει σημασίας
4. Να σαρώνει αρχεία για γνωστό κακόβουλο λογισμικό

Ερώτηση 2.:
Ποια από τα παρακάτω είναι πιθανά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος προστασίας ;
1.
2.
3.
4.

IPS
IDS
ανεπθυμητα ηλεκτρονιά μηνύματα (Anti-spam)
Εκκαθάριση αρχείων

Ερώτηση 3.:
Ποια από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα ένα SIEM;
1.
Ένα σύστημα για παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο
όλων των δεδομένων σε μία υποδομή πληροφορικής, που επιτρέπει τη συσχέτιση
συμβάντων και την παραγωγή αναφορών σε κρίσιμες λειτουργίες των συστημάτων υποδομής
2.
Ένα σύστημα που παρακολουθεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη διακίνηση
δικτύου και αποφασίζει εάν μία συγκεκριμένη κίνηση χρειάζεται να επιτραπεί ή να
μπλοκαριστεί βάσει ορισμένων κανόνων ασφαλείας που κάθε οργανισμός εφαρμόζει
σύμφωνα με το επίπεδο ασφαλείας του.
3.
Ένα σύστημα που σαρώνει κρίσιμα στοιχεία του ξενιστή όπως αρχεία και ιστορικά
εκκίνησης
4.
Ένα σύστημα που σαρώνει αρχεία για γνωστό κακόβουλο λογισμικό.

Ενότητα 2: Έλεγχοι Ασφαλείας ΤΠ
Ερώτηση 4.:
Ποιο/α από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι τύπος/ι αντιγράφου/υποστήριξης (Backup);
1.
2.
3.
4.

Πλήρης
Εξωτερικός
Αυξητικός
Καθοριστικός

Ερώτηση 5.:
Τι καταφέρνει η ενδυνάμωση μίας πολιτικής ελέγχου πρόσβασης;
1.
2.
3.
4.

Όλοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία
Η πληροφόρηση είναι προσβάσιμη αναλόγως την ανάγκη ώστε να έχει βάση
Η ζωή των υπαλλήλων γίνεται δύσκολη
Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε έναν επιτιθέμενο

Ερώτηση 6.:
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ανωνυμίας είναι;
1. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να συνδεθούν με ένα ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο κάτω
από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις
2. Υπάρχει ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε προσωπικά δεδομένα και το φυσικό πρόσωπο αλλά
είναι γνωστό σε μόνο λίγους ανθρώπους
3. Η κυβέρνηση γνωρίζει τον σύνδεσμο μεταξύ των δεδομένων και του φυσικού προσώπου
αλλά όχι με τον οργανισμό
4. Οι πληροφορίες είναι με ψευδώνυμα

Ερώτηση 7.:
Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι τύπος τεστ διείσδυσης;
1. Μαύρο
2. Γκρί
3. Διάφανο
4. Κόκκινο

Διδακτική Ενότητα 2:
Εργαλεία και μεθοδολογίες
πληροφορικής που
εφαρμόζονται στην
προστασία δεδομένων
Μάθημα 5, Ενότητα 1-5
Χρυσούλα Ψυλλάκη
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Παραβιάσεις δεδομένων
Εισαγωγή
Ως μέρος οποιασδήποτε απόπειρας αντιμετώπισης μιας παραβίασης, ο ΥΠΔ πρέπει πρώτα να είναι
σε θέση να την αναγνωρίσει. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων /GDPR ορίζει
«παραβίαση προσωπικών δεδομένων» στο άρθρο 4 παράγραφος 12 ως «παραβίαση ασφάλειας
που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη ή πρόσβαση σε, προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή υφίστανται
επεξεργασία με άλλο τρόπο».
«Καταστροφή» προσωπικών δεδομένων: τα δεδομένα δεν υφίστανται πλέον ή δεν υφίστανται
πλέον σε μορφή που είναι χρήσιμη για τον ελεγκτή.
«Ζημιά»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν τροποποιηθεί, καταστραφεί ή δεν είναι πλέον
ολοκληρωμένα.
Η «Απώλεια» προσωπικών δεδομένων, πρέπει να ερμηνευθεί καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να
εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ο ελεγκτής έχει χάσει τον έλεγχο ή την πρόσβαση σε αυτά ή δεν
τα έχει πλέον στην κατοχή του.
Η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει αποκάλυψη προσωπικών
δεδομένων σε (ή πρόσβαση) παραληπτών που δεν έχουν εξουσιοδότηση να λαμβάνουν (ή να έχουν
πρόσβαση) στα δεδομένα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας που παραβιάζει το GDPR.
(Πηγή: https://csrc.nist.gov/glossary/term/security-incident (NIST))

Ορισμοί
Ένα περιστατικό που πραγματικά ή δυνητικά θέτει σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα, την
ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα ενός συστήματος πληροφοριών ή των πληροφοριών που το
σύστημα επεξεργάζεται, αποθηκεύει ή μεταδίδει ή που συνιστά παραβίαση ή επικείμενη απειλή
παραβίασης των πολιτικών ασφαλείας, διαδικασιών ασφαλείας ή αποδεκτών πολιτικών χρήσης .
(Πηγή: ENISA overview of cybersecurity and related terminology VERSION 1 SEPTEMBER 2017)
Περιστατικό στον κυβερνοχώρο. Οποιοδήποτε συμβάν έχει αντίκτυπο σε οποιοδήποτε από τα
στοιχεία του κυβερνοχώρου ή στη λειτουργία του κυβερνοχώρου, ανεξάρτητα αν είναι φυσικό ή
ανθρωπογενές. κακόβουλη ή μη κακόβουλη πρόθεση · σκόπιμη, τυχαία ή λόγω ανικανότητας ·
λόγω ανάπτυξης ή λόγω λειτουργικών αλληλεπιδράσεων ονομάζεται περιστατικό στον
κυβερνοχώρο. Επίσης, αποκαλούμε περιστατικό στον κυβερνοχώρο οποιοδήποτε συμβάν
δημιουργείται από οποιοδήποτε στοιχείο του διαστημικού κυβερνοχώρου, ακόμη και αν η ζημιά /
διαταραχή, η δυσλειτουργία προκαλείται εκτός του κυβερνοχώρου.
(Πηγή: Οδηγίες σχετικά με την ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον
κανονισμό 2016/679 (Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679),
Υιοθετήθηκαν στις 3 Oκτβρίου 2017, Όπως τροποποιήθηκε τελευταία και εγκρίθηκε στις 6
Φεβρουαρίου 2018, 18/EN WP250rev.01, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
/European Data Protection Board).

Έτσι, μια παραβίαση είναι ένα είδος συμβάντος ασφαλείας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος 12, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ισχύει μόνο όταν υπάρχει
παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Η συνέπεια μιας τέτοιας παραβίασης είναι ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα είναι σε θέση να
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων. Αυτό υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ ενός συμβάντος ασφαλείας και μιας
παραβίασης προσωπικών δεδομένων - στην ουσία, ενώ όλες οι παραβιάσεις προσωπικών
δεδομένων είναι συμβάντα ασφαλείας, δεν είναι όλα τα περιστατικά ασφαλείας απαραίτητα
παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων.

Τύποι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων
1449/5000
Στη γνωμοδότησή του 03/2014 σχετικά με την ειδοποίηση παραβίασης, το WP29 εξήγησε ότι οι
παραβιάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες τρεις γνωστές αρχές
ασφάλειας πληροφοριών:
«Παραβίαση εμπιστευτικότητας» - όταν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία αποκάλυψη, ή
πρόσβαση, σε προσωπικά δεδομένα.
«Παραβίαση ακεραιότητας» - όπου υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία αλλαγή προσωπικών
δεδομένων.
«Παραβίαση διαθεσιμότητας» - σε περίπτωση τυχαίας ή μη εξουσιοδοτημένης απώλειας
πρόσβασης, ή καταστροφή. προσωπικών δεδομένων.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τις περιστάσεις, μια παραβίαση μπορεί να αφορά την
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων ταυτόχρονα,
καθώς και οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.
Είναι σημαντικό για τον ΥΠΔ/DPO να είναι σε θέση να διακρίνει τα ακόλουθα για κάθε περίπτωση:
- Εάν ένα συμβάν είναι συμβάν ασφαλείας που σχετίζεται με παραβίαση δεδομένων ιδιωτικών
πληροφοριών
- Τι είδους παραβίαση δεδομένων
- Ποιες είναι οι συνέπειες της παραβίασης δεδομένων (καθώς οι επακόλουθες ενέργειες σχετικά με
την κοινοποίηση εξαρτώνται επίσης από τον αντίκτυπο της παραβίασης [GDPR - Άρθρο 33.
Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην εποπτική αρχή, * εκτός εάν η παραβίαση
προσωπικών δεδομένων είναι απίθανη να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
των φυσικών προσώπων, άρθρο 34. Επικοινωνία μιας παραβίασης προσωπικών δεδομένων στο
υποκείμενο των δεδομένων * που ενδέχεται να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων])
- Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν

Αξιολόγηση Αντικτύπου

Ο ENISA, προτείνει την ακόλουθη μεθοδολογία για την εκτίμηση της σοβαρότητας των
παραβιασμένων προσωπικών δεδομένων (Πηγή: Συστάσεις για μια μεθοδολογία αξιολόγησης της
σοβαρότητας των παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων - Έγγραφο εργασίας, v1.0, Δεκέμβριος
2013)
Κριτήρια
Τα κύρια κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας μιας
παραβίασης προσωπικών δεδομένων είναι:
 Περιεχόμενο επεξεργασίας δεδομένων/ Data Processing Context (DPC): Αντιμετωπίζει τον τύπο
των παραβιασμένων δεδομένων, μαζί με έναν αριθμό παραγόντων που συνδέονται με το συνολικό
πλαίσιο της επεξεργασίας.
 Ευκολία αναγνώρισης (EI): Καθορίζει πόσο εύκολα μπορεί να συναχθεί η ταυτότητα των ατόμων
από τα δεδομένα που εμπλέκονται στην παράβαση.
 Περιπτώσεις παραβίασης (CB): Αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες περιστάσεις της παραβίασης, οι
οποίες σχετίζονται με τον τύπο της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της απώλειας
ασφάλειας των παραβιασμένων δεδομένων, καθώς και τυχόν εμπλεκόμενων κακόβουλων
προθέσεων.
Υπολογισμός της σοβαρότητας
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η προσέγγιση αυτής της μεθοδολογίας είναι η ακόλουθη:
Το Περιεχόμενο επεξεργασίας βρίσκεται στον πυρήνα της μεθοδολογίας και αξιολογεί την
κρίσιμη σημασία ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον
επεξεργασίας.
Η ευκολία αναγνώρισης είναι ένας διορθωτικός παράγοντας του περιεχομένου επεξεργασίας. Η
συνολική κρισιμότητα μιας επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να μειωθεί ανάλογα με την τιμή της
ευκολίας αναγνώρισης. Με άλλα λόγια, όσο χαμηλότερη είναι η ευκολία αναγνώρισης, τόσο
χαμηλότερη παίρνει τη συνολική βαθμολογία. Επομένως, ο συνδυασμός της επεξεργασίας
δεδομένων και της ευκολίας αναγνώρισης (πολλαπλασιασμός) δίνει την αρχική βαθμολογία της
σοβαρότητας (SE) της παραβίασης δεδομένων.
Η περίπτωση παραβίασης ποσοτικοποιεί συγκεκριμένες περιστάσεις της παραβίασης που
μπορεί να υπάρχουν ή όχι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, όταν υπάρχει, η περίπτωση
παραβίασης μπορεί να προσθέσει μόνο τη σοβαρότητα μιας συγκεκριμένης παραβίασης. Για το
λόγο αυτό, η αρχική βαθμολογία μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω από αυτή. Έτσι, η τελική
βαθμολογία της αξιολόγησης σοβαρότητας μπορεί να εξαχθεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο
τύπο:

Με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου ο ελεγκτής να πάρει το αποτέλεσμα σοβαρότητας, πρέπει να
βαθμολογηθούν και τα τρία κριτήρια.
Πηγή: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-1214_edps_guidelines_data_breach_en.pdf
Μετά τη βαθμολογία και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, ο ΥΠΔ
υποχρεούται να αναφέρει την παράβαση στην εποπτική αρχή (περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με αυτό το θέμα παρακάτω).
Η μεθοδολογία που περιγράφεται παραπάνω είναι μία από τις διαθέσιμες. Ο οργανισμός και ο ΥΠΔ
θα πρέπει να επιλέξουν μια μεθοδολογία και να την εφαρμόσουν συστηματικά. Άλλα
παραδείγματα μεθοδολογιών είναι:
Από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών/ Information Commissioner’s Office (ICO – UK):
https://ico.org.uk/for-organisations/report-a-breach/pdb-assessment/

Από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας:
https://www.dataprotection.ie/sites/default/files/uploads/201910/Data%20Breach%20Notification_Practical%20Guidance_Oct19.pdf

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων
Ο ΓΚΠΔ/GDPR στο άρθρο 33, απαιτεί «Κοινοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην
εποπτική αρχή» υπό τις ακόλουθες περιστάσεις :
1. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας χωρίς
καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, το αργότερο 72 ώρες μετά την συνειδητοποίηση της ύπαρξής
της, ενημερώνει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είναι απίθανο
να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Εάν η
κοινοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από λόγους
καθυστέρησης.
2. Ο επεξεργαστής ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
αφού ενημερωθεί για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
3. Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει τουλάχιστον:
(α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, όπου
είναι δυνατόν, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των σχετικών υποκειμένων
δεδομένων και των κατηγοριών που αφορά και κατά προσέγγιση τον αριθμό των σχετικών αρχείων
προσωπικών δεδομένων ·
(β) κοινοποιεί το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή
άλλου σημείου επαφής όπου μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες ·
(γ) περιγράφει τις πιθανές συνέπειες της παραβίασης προσωπικών δεδομένων ·
(δ) περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που προτείνεται να ληφθούν από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, για την αντιμετώπιση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέτρων για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών
επιπτώσεών της.
4. Όταν, και στο βαθμό που δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη παροχή των πληροφοριών, οι
πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σε φάσεις χωρίς αδικαιολόγητη περαιτέρω καθυστέρηση.
5. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, που
περιλαμβάνουν τα γεγονότα που σχετίζονται με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, τα
αποτελέσματά της και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Η τεκμηρίωση αυτή επιτρέπει στην
εποπτική αρχή να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο.
Κάθε εποπτική αρχή έχει εκδώσει ένα πρότυπο εγγράφου σχετικά με την κοινοποίηση παραβίασης
δεδομένων.
Το παράδειγμα της αυστριακής υπηρεσίας προστασίας δεδομένων παρέχεται παρακάτω. Όπως
φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα, υπάρχει μια ποικιλία πληροφοριών που πρέπει να είναι
γνωστές και να καταγράφονται από τον οργανισμό σχετικά με παραβίαση δεδομένων.

https://www.dsb.gv.at/documents/22758/1188945/Meldung+von+Verletzungen+des+Schutzes+per
sonenbezogener+Daten+gem%c3%a4%c3%9f+Art.+33+DSGVO+Notification+of+a+personal+data+br
each+(Art.+33+GDPR)+.pdf/61fc399f-f77f-4b61-b994-e4db7a7656b5

Εργαλείο ειδοποίησης παραβίασης ENISA
Ο ENISA, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ομοσπονδιακού Επιτρόπου για την Προστασία
Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφορίας της Γερμανίας (γερμανική Αρχή Προστασίας
Δεδομένων/ DPA), ανέπτυξε ένα εργαλείο για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών
δεδομένων.

Συγκεκριμένα, ο σκοπός του εργαλείου είναι να προβλέψει την ηλεκτρονική ολοκλήρωση και
υποβολή ειδοποίησης παραβίασης προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων στην αρμόδια αρχή (DPA/NRA). Καλύπτει όλους τους τύπους παραβιάσεων
προσωπικών δεδομένων και όλους τους τύπους επιχειρηματικών τομέων, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
Με βάση την εισαγωγή της ειδοποίησης, το εργαλείο παρέχει επίσης στην αρμόδια αρχή
αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραβίασης. Η αξιολόγηση βασίζεται στη σχετική Μεθοδολογία
Αξιολόγησης Σοβαρότητας Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων που αναπτύχθηκε από τον ENISA
σε συνεργασία με τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων Ελλάδας και Γερμανίας.

https://www.enisa.europa.eu/topics/data-protection/personal-data-breaches/data-breachnotification-tool/folder_contents

Μάθημα 5 Παραβιάσεις δεδομένων
Ενότητα 1 Εισαγωγή
Ενότητα 2 Ορισμοί
Ερώτηση 1.:
Ποιος από τους παρακάτω ορισμούς αντιστοιχεί στον όρο Παραβίαση;
1. Ένα περιστατικό που στην πραγματικότητα ή δυνητικά θέτει σε κίνδυνο την
εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα ενός πληροφοριακού συστήματος ή
τις πληροφορίες που επεξεργάζεται το σύστημα, αποθηκεύει ή μεταβιβάζει ή που συνιστά
παραβίαση ή επικείμενη απειλή παραβίασης των πολιτικών ασφαλείας, ασφάλεια
διαδικασίες ή αποδεκτές πολιτικές χρήσης
2. τα προσωπικά δεδομένα έχουν τροποποιηθεί, καταστραφεί ή δεν είναι πλέον
ολοκληρωμένα
3. τα δεδομένα ενδέχεται να εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά ο ελεγκτής έχει χάσει τον
έλεγχο ή την πρόσβαση σε αυτά, ή δεν τα έχει πλέον στην κατοχή του.
4. τα δεδομένα δεν υπάρχουν πλέον, ή δεν υπάρχουν πλέον σε μορφή που είναι χρήσιμη για
τον ελεγκτή

Ερώτηση 2.:
______________ of personal data, is where the data no longer exists, or no longer exists in a form
that is of any use to the controller.
1.
2.
3.
4.

Διαφθορά
Καταστροφή
Κατασκευή
Διαταραχή

Ενότητα 3: Τύποι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων
Ερώτηση 3.:
Χαρτογραφήστε κάθε τύπο παραβίασης στη σωστή περιγραφή τους
“Παραβίαση εμπιστευτικότητας ”
“Παραβίαση ακεραιότητας”
“Παραβίαση διαθεσιμότητας”

όπου υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία
αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων.
όπου υπάρχει τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη
απώλεια πρόσβασης ή καταστροφή
προσωπικών δεδομένων.
όταν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία
αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά
δεδομένα.

Ενότητα 4: Αξιολόγηση Αντικτύπου
Ενότητα 5: Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων
Ερώτηση 1.:
Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό βάσει του ΓΚΠΔ/ GDPR;

1. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, το αργότερο 72 ώρες μετά τη
γνώση της, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είναι
απίθανο να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών
προσώπων.
2. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, το αργότερο 72 ώρες μετά την
ενημέρωσή του, την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια
εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση των προσωπικών
δεδομένων είναι απίθανο να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
φυσικών προσώπων.
3. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, μετά από
72 ώρες από την παράβαση, κοινοποιεί την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα είναι απίθανο να οδηγήσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και, όπου είναι εφικτό, τα υποκείμενα των δεδομένων
σχετικά με την παραβίαση.

Ερώτηση 2:
Στο πλαίσιο ενός νοσοκομείου, κρίσιμα ιατρικά δεδομένα σχετικά με τους ασθενείς δεν είναι
διαθέσιμα, για αρκετές ώρες ήδη. Ποιες πρέπει να είναι οι ενέργειες του ΥΠΔ σχετικά με την
κοινοποίηση;
1. αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
ατόμων · για παράδειγμα, οι λειτουργίες μπορεί να ακυρωθούν, επομένως η αρμόδια αρχή
πρέπει να ειδοποιηθεί
2. δεν χρειάζεται να ειδοποιηθεί κανέναν, καθώς όλοι οι ασθενείς το γνωρίζουν ήδη
3. Αυτό πιθανότατα θα διορθωθεί πριν από το παράθυρο των 72 ωρών, οπότε δεν χρειάζεται
να ληφθούν μέτρα
4. οι πελάτες του νοσοκομείου πρέπει να ειδοποιηθούν εντός 72 ωρών

Διδακτική Ενότητα 2:
Εργαλεία και μεθοδολογίες
πληροφορικής που
εφαρμόζονται στην
προστασία δεδομένων
Μάθημα 6, Ενότητα 1-6
Xρυσούλα Ψυλλάκη

Copyright © GDPR4H project
This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

Άλλα εργαλεία για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός πόρων όπου κάποιος μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά
με την τρέχουσα κατάσταση επιθέσεων, συμβάντων ασφάλειας πληροφοριών και παραβιάσεων
ιδιωτικών δεδομένων.
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται μερικές από αυτές τις πηγές. Ο DPO, δεν είναι υποχρεωμένος
να γνωρίζει από καρδιάς καμία από αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα πρέπει μάλλον να έχει μια
βασική κατανόηση του τοπίου, τις τάσεις σχετικά με τις επιθέσεις και τις απειλές, καθώς και άλλους
πόρους και δυνατότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν χρειαστεί.
Οι πηγές που θα μπορούσαν να αποδειχθούν χρήσιμες για το DPO εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:

Επίσημοι ιστότοποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB) και των
αρμόδιων Αρχών
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός
οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας
δεδομένων της ΕΕ.
Το EDPB αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων και του
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Οι εποπτικές αρχές των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ/ EFTA) E.Ο.Χ είναι επίσης μέλη σε σχέση με
θέματα που σχετίζονται με το GDPR και χωρίς το δικαίωμα ψήφου και εκλογής ως προέδρου ή
αναπληρωτή προέδρου. Το EDPB ιδρύθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και - όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με
το GDPR - η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις δραστηριότητες και
τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
(Πηγή: https://edpb.europa.eu/edpb_en)
Ο Υ.Π.Δ μπορεί να ενημερωθεί μέσω αυτού του ιστοτόπου σχετικά με τα ακόλουθα:
- GDPR: Οδηγίες, προτάσεις, βέλτιστες πρακτικές
- Αστυνομία και δικαιοσύνη: Οδηγίες, συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές
- Ευρήματα συνέπειας
- Γνώμες
- Κοινές γνώμες EDPB / EDPS
- Δεσμευτικές αποφάσεις
- Εγγραφεί για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια για θέματα
που αντιμετωπίζονται με τον μηχανισμό συνέπειας
- Γράμματα
- Δημόσιες διαβουλεύσεις
- Εργαλεία λογοδοσίας
- Εγγραφεί για κωδικούς δεοντολογίας, τροποποιήσεις και επεκτάσεις
-Μητρώο μηχανισμών πιστοποίησης, σφραγίδες και σήματα
- Μητρώο εγκεκριμένων δεσμευτικών εταιρικών

Οι εποπτικές αρχές
Κάθε χώρα έχει μία εποπτική αρχή. Κάθε DPO πρέπει να συμβουλεύεται συστηματικά τον ιστότοπο
της εποπτικής αρχής του, προκειμένου να βλέπει νέα, αποφάσεις και άλλες πληροφορίες. Επιπλέον,
ο ΥΠΔ ενδέχεται να χρειαστεί να συμβουλευτεί τους ιστότοπους άλλων εποπτικών αρχών, ειδικά
όταν εμπλέκεται στη διεθνή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.
Tο CNIL (η Γαλλική Αρχ’η Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων /DPA) έχει μια σελίδα στον ιστότοπό
της, με συνδέσμους προς εποπτικές αρχές σε όλο τον κόσμο.

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world

Αναφορές για το τρέχον τοπίο απειλών
Αναφορές για επιβληθέντα πρόστιμα
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων /EDPB
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διατηρεί ένα «Μητρώο για Αποφάσεις που
λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές και τα δικαστήρια για θέματα που αντιμετωπίζονται στον
μηχανισμό συνοχής» στη διεύθυνση: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistencyfindings/register-for-decisions_en.

Ο μηχανισμός συνέπειας χρησιμοποιείται για την προώθηση της συνεπούς εφαρμογής του ΓΚΠΔ/
GDPR από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές:
-

Γνώμες: Οι γνώμες εκδίδονται για οποιοδήποτε θέμα γενικής εφαρμογής του ΓΚΠΔ ή για
οποιοδήποτε ζήτημα έχει αποτέλεσμα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Επιπλέον,
εκδίδονται γνώμες σχετικά με ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές
εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις.
- Δεσμευτικές αποφάσεις: Ο ΓΚΠΔ δημιουργεί ένα σύστημα επίλυσης διαφορών,
επιτρέποντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων να λαμβάνει δεσμευτικές
αποφάσεις, όταν διαφορετικές εποπτικές αρχές έχουν διαφορετικές απόψεις ή μια εθνική
αρχή δεν ακολουθεί τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για
σχέδιο απόφασης που υπόκειται σε διαβούλευση. Οι δεσμευτικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων πρέπει να τηρούνται από τις εθνικές
εποπτικές αρχές κατά τη λήψη των αποφάσεών τους.
Εφαρμογή παρακολούθησης
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει μια λίστα και μια επισκόπηση των προστίμων και κυρώσεων που έχουν
επιβάλει οι αρχές προστασίας δεδομένων εντός της ΕΕ βάσει του γενικού κανονισμού προστασίας
δεδομένων της ΕΕ (GDPR, DSGVO). Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτήν τη λίστα όσο το
δυνατόν πιο ενημερωμένη. Δεδομένου ότι δεν δημοσιοποιούνται όλα τα πρόστιμα, αυτή η λίστα

δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρης.

(Πηγή: https://www.enforcementtracker.com/?)

Εργαλεία για τον έλεγχο της διαρροής πληροφοριών
Have I Been Pwned?
Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς αυτού του ιστότοπου βάσει του δημιουργού του είναι:
«Πρώτον, παρέχει προφανώς μια υπηρεσία στο κοινό. Οι παραβιάσεις δεδομένων είναι
ανεξέλεγκτες και πολλοί άνθρωποι δεν εκτιμούν την κλίμακα ή τη συχνότητα με την οποία
συμβαίνουν. Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα εδώ, ελπίζω ότι όχι μόνο βοηθά τα θύματα να μάθουν
συμβιβασμούς στους λογαριασμούς τους, αλλά επίσης υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κινδύνων
των διαδικτυακών επιθέσεων στο σημερινό Διαδίκτυο. » Και
https://haveibeenpwned.com/
Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενεί μια λίστα ιστότοπων που έχουν κλαπεί τα στοιχεία τους τα τελευταία
χρόνια. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει μεταβαίνοντας στη λίστα των ιστότοπων εκεί και επίσης
εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για να ελέγξει αν έχει εκτεθεί.
BreachAlarm
“BreachAlarm είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να ελέγχετε ανώνυμα αν ο κωδικός πρόσβασής
σας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να εγγραφείτε για ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με
μελλοντικές παραβιάσεις κωδικών πρόσβασης που σας επηρεάζουν.
Συνδυάζουμε τα βάθη του Διαδικτύου για να βρούμε κλεμμένες λίστες κωδικών πρόσβασης που
έχουν παραβιαστεί, διαρρεύσει ή παραβιαστεί και εντοπίζουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των χρηστών στους οποίους ανήκουν οι κωδικοί πρόσβασης. Διατηρούμε μια βάση
δεδομένων με αυτές τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε
εύκολα αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασής σας έχουν
συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις παραβιάσεις. "
https://breachalarm.com/
DeHashed
“DeHashed είναι μια μηχανή αναζήτησης βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε για αναλυτές
ασφαλείας, δημοσιογράφους, εταιρείες ασφαλείας και καθημερινούς ανθρώπους για να βοηθήσει
στην προστασία των λογαριασμών και να παρέχει πληροφορίες για παραβιάσεις βάσεων
δεδομένων και διαρροές λογαριασμών. Προστατέψτε τον εαυτό σας πριν είναι πολύ αργά, μην
περιμένετε μέχρι να σας χακάρουν.
Τα προηγμένα μας συστήματα, σας επιτρέπουν να αναζητήσετε I.P. Διευθύνσεις, email, ονόματα
χρήστη, ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς VIN, διευθύνσεις, και αυτό που μας κάνει ακόμα
πιο μοναδικούς, σας επιτρέπουμε να αντιστρέψετε την αναζήτηση κωδικών πρόσβασης, πεδία
(Hashes) και άλλα! "
https://www.dehashed.com/

Μάθημα 6 Άλλα εργαλεία για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(DPO)
Ενότητα 1
Επίσημοι ιστότοποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας
Δεδομένων (EDPB) και αρμόδιες αρχές
Ερώτηση 1.:
Τι πληροφορίες δεν θα περιμένατε να βρείτε στον ιστότοπο του EDPB;
1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την εθνική αρμόδια αρχή
2. Οδηγίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
3. Τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίησης
4. Πρότυπα για την εφαρμογή της συμμόρφωσης ΓΚΠΔ/GDPR σε έναν οργανισμό

Ενότητα 2: Αναφορές για το τρέχον τοπίο απειλών
Ενότητα 3: Αναφορές για επιβληθέντα πρόστιμα
Ερώτηση 1.:
Γιατί η παρακολούθηση των επιβληθέντων προστίμων θα ήταν επωφελής για έναν ΥΠΔ;
1. Για να χαρεί με την ατυχία των άλλων
2. Για να κατανοήσει τη λογική των αποφάσεων των αρμόδιων αρχών και το μέτρο του αντίκτυπου
3. Για να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες για άλλους οργανισμούς
4. Να το χρησιμοποιήσει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ενότητα 4

Εργαλεία για τον έλεγχο της διαρροής πληροφοριών

Ερώτηση 1:
Ποιο/α από τα ακόλουθα είναι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων;
1. Πολιτικές απόψεις
2. Βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου
3. Ο αριθμός ταυτότητας
4. Ολα τα παραπάνω

Ερώτηση 2:
Σε έναν οργανισμό, ποιος θέτει τα κριτήρια αποδοχής κινδύνου;
1. Υπεύθυνος ασφάλειας πληροφοριών
2. Ανώτατη διοίκηση
3. Διευθυντής πληροφορικής
4. Δεν απαιτείται για τον καθορισμό κριτηρίων αποδοχής κινδύνων

Ερώτηση 3:
Ποιες από τις παρακάτω λύσεις προστασίας από ιούς δεν είναι ασφαλείς;
1. Μια λύση συστήματος εναντίον των ιών χωρίς άδεια
2. Μια λύση προστασίας από ιούς που ενεργοποιείται πλήρως με λογισμικό crack
3. Πλήρης άδεια προστασίας από ιούς
4. Μια λύση προστασίας από ιούς με δωρεάν λογισμικού

Ερώτηση 4:
Ένα (ς) __________ είναι ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης που επιχειρεί ή αποκτά πρόσβαση σε
ένα σύστημα πληροφοριών.
1. Κακόβουλο άτομο
2. Χάκερ
3. Κακόπιστος
4. Μαθητής

Ερώτηση 5:
Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ κρατούν τα δεδομένα
σας, τον ιστότοπο, τα συστήματα υπολογιστών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες ως όμηρο έως
ότου ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις τους για πληρωμή;
1. Κατασκοπεία στον κυβερνοχώρο
2. Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο
3. Εκβιασμός στον κυβερνοχώρο
4. Η ρύπανση στον κυβερνοχώρο

Ερώτηση 6:
Θα απαιτούσε η απώλεια μιας ασφαλούς κρυπτογραφημένης κινητής συσκευής, που
χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό της, ειδοποίηση στην εποπτική
αρχή; (Το κλειδί κρυπτογράφησης παραμένει στην ασφαλή κατοχή του ελεγκτή και αυτό δεν είναι
το μοναδικό αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, τότε τα προσωπικά δεδομένα δεν θα ήταν
προσβάσιμα από έναν εισβολέα.)
1. Ναι, επειδή η κινητή συσκευή περιέχει προσωπικά δεδομένα.
2. Όχι, επειδή η παραβίαση είναι απίθανο να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων στην Ερώτηση

Ερώτηση 7:
Σε _____ κρυπτογράφηση, οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν το ίδιο μυστικό κλειδί
για κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση.
1. Ασύμμετρη
2. Συμμετρική
3. RSA
4. Δημόσια

Ερώτηση 8:
Ποια από τις ακόλουθες δραστηριότητες μπορεί να παρακολουθείται από ένα DLP;
1. Εκτύπωση εγγράφων
2. Δραστηριότητες δικτύου
3. Χρήση αφαιρούμενων μέσων
4. Όλα τα παραπάνω

Ερώτηση 9:
Εάν πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί, σε ποιον πρέπει να αναφέρετε το συμβάν;
1. Σε Συνάδελφο
2. Κανένα
3. Στο διευθυντής σας
4. Στο άτομο ή το τμήμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον ρόλο (π.χ. Τμήμα Πληροφορικής,
Διαχείριση Ασφάλειας κ.λπ.)

Ερώτηση 10:
Για να έχουμε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης, τι είδους χαρακτήρες πρέπει να χρησιμοποιούμε;
1. Γράμματα και αριθμούς
2. Ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. @ # $% ^)
3. Μικρά και κεφαλαία γράμματα
4. Όλα τα παραπάνω

