ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ

Ακινα,
3/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 5744
ΠΡΟ: Πίνακασ αποδεκτϊν
ΘΕΜΑ:

Διοργάνωςθ Ημερίδασ Κυβερνοαςφάλειασ με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΚΤΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΩΝ:
ΑΝΙΧΝΕΤΗ,
ΑΝΑΧΕΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ».

Σο Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων
πολιτικϊν, διοργανϊνει Ημερίδα Κυβερνοαςφάλειασ με τίτλο:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΤΒΕΡΝΟΑΠΕΙΛΩΝ: ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΧΕΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΝΣΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ»
Κωδικόσ Ο.Π.. 80120Σ19
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί τη Δευτζρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρεσ 09:00 ζωσ 16:00
ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Πειραιώσ 211 και Θράκησ 2, Σαφροσ.
κοπόσ τθσ Ημερίδασ είναι θ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ Εκνικισ τρατθγικισ για
τθν Κυβερνοαςφάλεια, με ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ των ςτελεχϊν
Πλθροφορικισ του Δθμόςιου Σομζα ςχετικά με τισ ενδεδειγμζνεσ ενζργειεσ των
πρϊτων ανταποκριτϊν κατά τθν εκδιλωςθ κυβερνοεπίκεςθσ ςε ςυςτιματα και
υπθρεςίεσ δικτφων και πλθροφοριϊν ουςιϊδουσ ςθμαςίασ για τον δθμόςιο τομζα
και κατ’ επζκταςθ για τθν οικονομικι και κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ.
Ζχοντασ υπόψθ τθν Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
υμβουλίου, ςφμφωνα με τθν οποία τα Κράτθ Μζλθ και οι φορείσ αυτϊν οφείλουν
να διαςφαλίςουν ότι διακζτουν Ομάδεσ Απόκριςησ υμβάντων Αςφάλειασ
(Computer Security Incident Response Teams - CSIRTs) για τθν αντιμετϊπιςθ
ζκτακτων καταςτάςεων με ςκοπό τθ διαχείριςθ του κινδφνου κατά τθν εκδιλωςθ
θλεκτρονικϊν επικζςεων και τθ διαςφάλιςθ του χϊρου αςφάλειασ, ελευκερίασ και
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτϊν, θ Ημερίδα πρόκειται να αναδείξει τθ
ςφνκετθ και επιτακτικι πρόκλθςθ λειτουργίασ ενόσ αποτελεςματικοφ μηχανιςμοφ
άμεςησ αναφοράσ κυβερνοεπιθζςεων ςτο πλαίςιο των ιδθ κεςπιςμζνων ςχετικϊν
προβλζψεων με απόδοςθ ρόλων και αρμοδιοτιτων, με τελικό ςτόχο τθν

ενεργητική αντιμετώπιςη θλεκτρονικϊν επικζςεων κατά των κρίςιμων υποδομϊν
τθσ Χϊρασ.
Η Ημερίδα Κυβερνοαςφάλειασ πρόκειται να πραγματευτεί ερωτιματα όπωσ:






θ παρουςίαςθ ενδεδειγμζνων διαδικαςιϊν και τεχνικϊν για τθ λιψθ,
ανάλυςθ και αξιοποίθςθ ψθφιακϊν πειςτθρίων, με τρόπο που δεν είναι
μαχθτόσ, για τθ διερεφνθςθ ψθφιακϊν επικζςεων
θ παρουςίαςθ προςεγγίςεων για μια ιεραρχθμζνθ διαχείριςθ κινδφνων
ςφμφωνα με τισ προτεραιοποιθμζνεσ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ ενόσ
οργανιςμοφ
θ ςυλλογι, ανάλυςθ και επεξεργαςία πλθροφοριακϊν ςτοιχείων με τθ
βοικεια ςυςτθμάτων Σεχνθτισ Νοθμοςφνθσ για τον προςδιοριςμό
κατάλλθλων μζτρων προςταςίασ για τθν αποτροπι εκδιλωςθσ
κυβερνοεπικζςεων
θ παρουςίαςθ υςτθμάτων Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν
(Information Security Management Systems) για τον ςχεδιαςμό και τθ λιψθ
μζτρων προςταςίασ με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνζχειασ
οργανιςμοφ ςε αποδεκτά επίπεδα κινδφνου.

Η Ημερίδα Κυβερνοαςφάλειασ εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυμβουλευτικισ και
υποςτθρικτικισ πολιτικισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Αποτελεί μορφι διαβοφλευςθσ και
διανοίγει προοπτικζσ δικτφωςθσ, ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ κοινϊν πρωτοβουλιϊν
μεταξφ των αρμοδίων επιχειρθςιακϊν ςτελεχϊν των δθμόςιων αρχϊν και
οργανιςμϊν. Επιχειρεί να ςυμβάλει ςτθ διευκόλυνςθ και επιτάχυνςθ του ζργου τθσ
πολιτικισ θγεςίασ και τθσ ανϊτερθσ Διοίκθςθσ. Σζλοσ, ςυνιςτά οργανικό τμιμα και
ςυνζχεια των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του Σομζα Πλθροφορικισ και
Ψθφιακϊν Τπθρεςιϊν του ΙΝ.ΕΠ. για τθ διάχυςθ τεχνογνωςίασ και καλϊν
πρακτικϊν ςτο αντικείμενο τθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων με ςτόχο
τθν ανάπτυξθ ςφγχρονων δεξιοτιτων και πρακτικϊν.
Ομάδα – τόχοσ: Η Ημερίδα Κυβερνοαςφάλειασ απευκφνεται ςε ςτελζχθ
υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ι θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και ςτελζχθ αρμόδιων υπθρεςιϊν, επιφορτιςμζνων με τθ διαχείριςθ και προςταςία
κρίςιμων πλθροφοριακϊν υποδομϊν.
το πλαίςιο αυτό ςασ καλοφμε να:




Αποςτείλετε θλεκτρονικά τα ονοματεπϊνυμα των προτεινόμενων πολιτικϊν
και διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν Οργανωτικά Τπεφκυνθ του Εργαςτθρίου
(ςυνοδευόμενα με τουσ Α.Φ.Μ. και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ).
Εγγραφοφν τα παραπάνω ςτελζχθ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ
αιτιςεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp.

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα τθσ Ημερίδασ
Κυβερνοαςφάλειασ, μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Οργανωτικά Τπεφθυνη κα.
Ελζνη Παπαντωνίου (τθλ. 213.1306.335, e-mail: epapantoniou@ekdd.gr) και ςτον
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Επιςτημονικά Τπεφθυνο κ. Γεώργιο Κατςικάτςο, Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας
ΙΝ.ΕΠ. (τθλ. 213.1306.277, e-mail:g.katsikatsos@ekdd.gr).
ε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςασ, εφόςον εγκρίνεται από τθν
υπθρεςία, είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 57/2007, Αϋ 59) και ςυνεπάγεται τθν
αποδζςμευςι τουσ από τα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των
εργαςιϊν κα δοκεί ςτουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Βεβαίωςθ Παρακολοφκθςθσ.
Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο.

Ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διονφςιοσ Κυριακόπουλοσ

Εςωτερική Διανομή: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α
2. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΙΝ.ΕΠ.
3. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ε..Δ.Δ.Α.
4. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ινςτιτοφτου Σεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ
5. Γραφείο Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Πιςτοποίθςθσ και Νζων Σεχνολογιϊν
6. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςθσ
7. Γραφείο Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
8. Αυτοτελζσ Σμιμα Επικοινωνίασ, Διεκνϊν και Δθμοςίων χζςεων
9. Σμιμα Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.
10. Σμιμα υντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.
11. Τπεφκυνοσ πουδϊν & Ζρευνασ ΙΝ.ΕΠ. κ. Γεϊργιοσ Κατςικάτςοσ
12. Οργανωτικά Τπεφκυνθ ΙΝ.ΕΠ. κα. Ελζνθ Παπαντωνίου
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου)
1. Όλα τα Τπουργεία:
i. Γραφεία Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν, Τφυπουργϊν, Γενικϊν
Γραμματζων, Ειδικϊν Γραμματζων
ii. Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ
iii. Διευκφνςεισ Νομικϊν Τπθρεςιϊν
iv. Διευκφνςεισ Πλθροφορικισ ι Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
2. Όλεσ οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ
3. Όλεσ οι Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ
4. Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (Ε.Δ.Ε.Σ.) Α.Ε.
5. Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ (ΚτΠ) Α.Ε.
6. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε.
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