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Κατηγορίες Παραβιάσεων Ζητήματα ασφαλείας  Ασφάλεια Πληροφοριών / Δεδομένων  



Α 
Κατηγορίες Παραβιάσεων 



Κατηγορίες παραβιάσεων 

• μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία αποκάλυψη ή 
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. 

Παραβίαση 
εμπιστευτικότητας 

• μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία αλλοίωση των 
προσωπικών δεδομένων. 

Παραβίαση 
ακεραιότητας 

• τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια πρόσβασης 
ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων 

Παραβίαση 
διαθεσιμότητας 
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Περίπτωση 1 

• Ένας ΥΕ αποθηκεύει ένα αντίγραφο ασφαλείας (back 
up) ενός αρχείου ΔΠΧ σε μια μνήμη USB. Η μνήμη 
χάνεται. 
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Περίπτωση 2 

• Ένας ΥΕ διατηρεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία e-shop. 
Ως αποτέλεσμα μιας κυβερνοεπίθεσης, 
υποκλέπτονται ΔΠΧ.  
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Περίπτωση 3  

• Ένας YE υφίσταται μια επίθεση ransomware που έχει ως 
αποτέλεσμα όλα τα δεδομένα του να κρυπτογραφηθούν. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντίγραφα ασφαλείας και δεν 
είναι δυνατή η αποκατάσταση των δεδομένων. Κατά την 
έρευνα, γίνεται σαφές ότι η μοναδική λειτουργία του 
ransomware ήταν να κρυπτογραφεί τα δεδομένα και ότι 
δεν υπήρχε άλλο κακόβουλο λογισμικό στο σύστημα.  
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Περίπτωση 4 

• Μια εταιρεία φιλοξενίας ιστοσελίδων που ενεργεί 
ως ΕΕ αναγνωρίζει ένα σφάλμα στον κώδικα που 
ελέγχει την εξουσιοδότηση του χρήστη. Το 
αποτέλεσμα του σφάλματος σημαίνει ότι 
οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση 
στα στοιχεία του λογαριασμού οποιουδήποτε άλλου 
χρήστη. 
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Περίπτωση 5 

• Τα ιατρικά αρχεία σε ένα νοσοκομείο δεν είναι 
διαθέσιμα για περίοδο  30 ωρών λόγω 
κυβερνοεπίθεσης. 
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Περίπτωση 6 

• Τα προσωπικά δεδομένα μεγάλου αριθμού 
σπουδαστών αποστέλλονται λανθασμένα σε λάθος 
λίστα με 1000+ παραλήπτες. 
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Περίπτωση 7 

• Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άμεσου 
μάρκετινγκ αποστέλλεται στους παραλήπτες στα 
πεδία "to:" ή "cc:", επιτρέποντας έτσι σε κάθε 
παραλήπτη να βλέπει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου άλλων παραληπτών. 
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Β 
Ζητήματα ασφαλείας (N. 4624/2019)   



Άρθρο 62 Ασφάλεια επεξεργασίας  

(άρ. 19 & 29 Οδηγίας) N. 4624/2019  

1. Ο ΥΕ και ο ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη (…), λαμβάνουν τα απαραίτητα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (….) 

2. Τα μέτρα (…) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ψευδωνυμοποίηση και 
την κρυπτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (…)  

Τα μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να διασφαλίζουν:  
α) την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των 

συστημάτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επεξεργασία και  
β) τη δυνατότητα να αποκατασταθεί έγκαιρα η διαθεσιμότητα και η 

πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση φυσικού 
ή τεχνικού συμβάντος 



Εφαρμοζόμενα Μέτρα  

α) έλεγχος πρόσβασης σε εξοπλισμό 

β) έλεγχος μέσων αποθήκευσης 

γ) έλεγχος αποθήκευσης 

δ) έλεγχος χρηστών 



Εφαρμοζόμενα Μέτρα  

ε) έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα 

στ) έλεγχος επικοινωνίας 

ζ) έλεγχος εισαγωγής 

η) έλεγχος διαβίβασης 



Εφαρμοζόμενα Μέτρα 
(παρ. 3)  

θ) αποκατάσταση 

ι) αξιοπιστία και ακεραιότητα 

ια) έλεγχος επεξεργασίας 

ιβ) έλεγχος της διαθεσιμότητας 

ιγ) δυνατότητα διαχωρισμού  

 



Γ 
Ασφάλεια Πληροφοριών / Δεδομένων ΓΚΠΔ 



Φυσική ασφάλεια  

• Κίνδυνος πυρκαγιάς  

• Κίνδυνος πλημμύρας – σεισμού  

• Τάση ηλεκτρικού ρεύματος   

• Προστασία από κλοπή  

• Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο  

• Εκτυπωτές & Φωτοτυπικά  

 



Cyber Safety / Cyber Security  

• Κρυπτογράφηση – encryption  
Μετασχηματισμός δεδομένων:   

σε μορφή που δε μπορεί να διαβαστεί από κανένα  

παρά μόνο από αυτόν που διαθέτει ένα κατάλληλο κλειδί  

•  Ψευδωνυμοποίηση – pseudonymization  
Τα πεδία που οδηγούν σε προσδιορισμό της ταυτότητας της 
οντότητας αντικαθίστανται από ψευδώνυμα 



Cyber Safety / Cyber Security  

• Έλεγχος πρόσβασης & εξουσιοδοτήσεις  

• Κωδικοί πρόσβασης – passwords  



Κωδικοί πρόσβασης – passwords  
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Cyber Safety / Cyber Security  

• Έλεγχος πρόσβασης & εξουσιοδοτήσεις  

• Κωδικοί πρόσβασης – passwords 

• Έλεγχος πρόσβασης & εξουσιοδοτήσεις  

• Κωδικοί πρόσβασης – passwords  

• Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας  

• Πολιτικές ασφαλείας  



Εκπαίδευση προσωπικού / χρηστών 


