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Το σύστημα αναφοράς Κυβερνοεγκλημάτων και 

Κυβερνοπεριστατικών – Οδηγίες για όλους τους πολίτες

Πηγές:
1. https://www.zougla.gr/n/technology/world-of-

tech/article/to-sistima-anaforas-
kivernoeglimaton-ke-kivernoperistatikon-stin-
xora-mas

2. https://isecurenet.sch.gr/portal/wp-
content/uploads/2020/12/%CE%A3%CF%85%CC
%81%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%
81%CE%B1%CC%81%CF%82-
%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%
BD%CE%BF%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%C
E%B7%CC%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF

%CF%82.pdf

Το πρώτο άρθρο σχετικά με το θέμα

18-12-2020 

https://www.zougla.gr/n/technology/world-of-tech/article/to-sistima-anaforas-kivernoeglimaton-ke-kivernoperistatikon-stin-xora-mas


Cybercrime(etymology)

Kυβερνήτης

kybernetes

governor of a 

ship (captain) 

Κάθε έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

Crimen

Kρίμα

Πηγές από βιβλία:
1. James Gleick, The Information, 2011, εκδόσεις Τραυλός, σελ. 16, 329-330,352
2. Robin Mansell, Το Διαδίκτυο στη Φαντασία, 2018, εκδόσεις Ροπή, σελ. 81
3. Armand Marie Leroi, Η Λιμνοθάλασσα, πως ο Αριστοτέλης επινόησε την επιστήμη, 2018, εκδόσεις Ροπή, σελ. 198

https://monoskop.org/Norbert_Wiener


Η αναφορά των Κυβερνοεγκλημάτων

❑Οι μηχανισμοί αναφοράς διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

❑ Η αναφορά των Κυβερνοεγκλημάτων αποτελεί κομβικής
σημασίας ζήτημα για την αντιμετώπισή του

❑ Η αναφορά των Κυβερνοεγκλημάτων επηρεάζει και την
στρατηγική ευαισθητοποίησης, είτε κατευθύνοντας είτε
ανακατευθύνοντας τις ενημερωτικές εκστρατείες (lessons
identified, lessons learned)

❑ Ένα κυβερνοπεριστατικό μπορεί να έχει και ποινική και
διοικητική διάσταση

Πηγή: 

https://www.europol.europa.eu/report-a-crime/report-cybercrime-online

https://pix4free.org/photo/16378/technology.html


Σύστημα Αναφοράς 
Κυβερνοεγκλημάτων - Δικαιοσύνη

Εισαγγελία Πρωτοδικών

Αρχές Επιβολής του 
Νόμου

Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές

Ειδικές Πλατφόρμες

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Τηλεφωνικό Κέντρο 11188

http://www.ministryofjustice.gr/site/%CE%A4%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D.aspx
https://portal.astynomia.gr/webcenter/portal/digitalServiceElas/Citizens%20eCrime?_afrLoop=111745126199152578#!%40%40%3F_afrLoop%3D111745126199152578%26_adf.ctrl-state%3Dzeeeptz0x_4
https://cyberalert.gr/
https://pixabay.com/el/vectors/%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-3686231/


Άρθρο 37
Αυτεπάγγελτη δίωξη.

Όταν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται
αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη πληροφορία ότι
διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.

Πηγή: 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/530491/nomos-4620-2019

Τι προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ν. 4620/2019 όπως ισχύει σήμερα

https://pix4free.org/photo/16378/technology.html


Άρθρο 38

Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης.

1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον
αρμόδιο εισαγγελέα ο,τιδήποτε πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη
πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

2. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε
προσωρινά δημόσια υπηρεσία, έχουν την ίδια υποχρέωση για τις αξιόποινες
πράξεις της παρ. 1, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

Πηγή: 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/530491/nomos-4620-2019

Τι προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ν. 4620/2019 όπως ισχύει σήμερα

https://pix4free.org/photo/16378/technology.html


Τι προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Ν. 4620/2019 όπως ισχύει σήμερα

Άρθρο 40
Υποχρέωση ιδιωτών.

1. Ακόμα και ιδιώτες οφείλουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται
από τον νόμο, αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη που διώκεται
αυτεπαγγέλτως, να την αναγγείλουν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε
οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο. Η αναγγελία αυτή μπορεί να γίνει είτε
εγγράφως με μια αναφορά ή προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση.

2. Στην αναφορά ή στην προφορική δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλες οι
λεπτομέρειες που αφορούν την πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.

3. Αν πολλοί πληροφορήθηκαν για την αξιόποινη πράξη, τότε καθένας έχει
ξεχωριστά την υποχρέωση αυτή

Πηγή: 

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/530491/nomos-4620-2019

https://pix4free.org/photo/16378/technology.html


Τι θεωρείται ως Κυβερνοχώρος;

5η διάσταση του χώρου-Ανθρωπογενές περιβάλλον -

Δισεκατομμύρια άνθρωποι και συσκευές 

«22.3 billion devices 

worldwide are expected to 

be linked to the Internet of 
Things by 2024»

Πηγή:

https://www.consilium.europa.eu/el/policies

/cybersecurity/

https://pixabay.com/illustrations/cyberspace-cyber-technology-1757801/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyberspace_battles.jpg


Το σημερινό κυβερνοοικοσύστημα

Πηγή:

http://www.thesydneyjournalist.com/wp-
content/uploads/2017/08/Dark-Web-
Infographic-by-Deep-Web-Tech.jpg

Πολύπλοκο και σύνθετο 

περιβάλλον

Γεμάτο αβεβαιότητες

http://www.thesydneyjournalist.com/wp-content/uploads/2017/08/Dark-Web-Infographic-by-Deep-Web-Tech.jpg
https://pixabay.com/photos/earth-internet-globalisation-2254769/


Πυλώνες διαμόρφωσης του Κυβερνοχώρου 

αλλά και του Κυβερνοεγκλήματος

Τεχνολογία Θεσμικό 

πλαίσιο

1. Δυναμική μορφή των τεχνολογιών

2. Απουσία εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου

3. Δομές και υποδομές κάθε χώρας

4. Συνεργασία φορέων και Αρχών

https://pixabay.com/photos/icebergs-antarctica-southern-ocean-337606/


Χρήση των ΤΠΕ 
στην Ελλάδα

Πηγή: 
https://www.statistics.gr/el/infographic
-information-technologies-
2021?fbclid=IwAR2uS6alKiZ3avcez-
qCbytdn6gkIc5MAkCalWvK7FPs3F24vT
xTjOQQtsQ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8.12.2021

https://www.statistics.gr/el/infographic-information-technologies-2021?fbclid=IwAR2uS6alKiZ3avcez-qCbytdn6gkIc5MAkCalWvK7FPs3F24vTxTjOQQtsQ


Αλλαγές στη ζωή μας με την 

πανδημία

ΤηλεκπαίδευσηΤηλεργασία e-commerce

https://pixabay.com/photos/coronavirus-quarantine-pandemic-4991979/
https://pixabay.com/photos/office-undertake-entrepreneurship-4194326/


Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής

Πηγές:
• https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY

• https://mindigital.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-

%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CC%81%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82.pdf

https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY
https://ncsguide.org/the-guide/?fbclid=IwAR1b2lJLcUYLX7EAntZydBOPN8V7Jdpv7jmSRkYd-CFlXzOL49nSutycyfY
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Greece.svg


Ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα; 

Η Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

1. Πηγές: 
https://www.enisa.europa.eu/publicati
ons/enisa-position-papers-and-
opinions/enisa-input-to-the-css-review-
b p.7

2. https://ec.europa.eu/commission/pres
scorner/detail/en/IP_22_2695

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b%20p.7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2695


Το πλαίσιο 

Κυβερνοασφάλειας

Βασικοί πυλώνες

Πηγή: 

https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf p.9

https://www.unodc.org/e4j/en/cybercrime/module-8/key-issues/international-cooperation-on-cybersecurity-matters.html
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf


Το Ενωσιακό δίκαιο και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα

 Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων

των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

 Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον

πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την

αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Άρθρο1α  Συνθήκης για την ΕΕ

Πηγή: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN



Στρατηγική Ασφάλειας στην ΕΕ 
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Πηγή:

https://ec.europa.eu/info/strategy/pr

iorities-2019-2024/promoting-our-

european-way-life/european-

security-union_en

• Ένα ασφαλές για το μέλλον περιβάλλον

• Αντιμετώπιση εξελισσόμενων απειλών

• Προστασία από την τρομοκρατία και το 

οργανωμένο έγκλημα

• Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα 

ασφάλειας

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en


Τι προτείνει η Europol

Να αναφέρουμε το Κυβερνοέγκλημα

Πηγή: 
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/enisa-input-to-the-css-review-b
https://www.europol.europa.eu/report-a-crime


Νομοθετικές εξελίξεις20

• Η Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ
(2013)

• Η οδηγία NIS  (2016)   

N. 4577/2018 φεκ Α-199 Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 

δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

• H Cybersecurity Act 2019 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 

2019/881)

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg


Νομοθετικές εξελίξεις

• Ν. 4727/2020 ΦΕΚ Α-184 Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102

και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 

άλλες διατάξεις Κυβερνοασφάλειας της ΕΕ

•Η Συνθήκη της Βουδαπέστης  Ν. 4411/2016

•Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα

ΕΕ 2016/679 και η Οδηγία ΕΕ 2016/680 N. 4624/2019 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg


Το σημερινό τοπίο Κυβερνοαπειλών

Πηγή: 
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-
threat-landscape-2021 P.10

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021
https://www.enisa.europa.eu/media/media-press-kits/logos


Το Κυβερνοέγκλημα ως μια σοβαρή μορφή 

εγκληματικότητας, με αυξητική τάση

Δημοσιεύθηκαν 11/11/2021 & 22/3/2022

Πηγές: 

1. https://www.europol.europa.eu/activities-

services/main-reports/internet-organised-

crime-threat-assessment-iocta-2021

2. https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualR

eport/2021_IC3Report.pdf

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/EUR_GCIv2_report.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2021
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf


Τα πιο βασικά θέματα σήμερα της 

Κυβερνοασφάλειας

Ιδιωτικότητα

Fake news – Hate Speech-

Cyber-bullying

Προστασία κρίσιμων υποδομών

Κυβερνοέγκλημα



Νομικό Πλαίσιο για τα 

Κυβερνοπεριστατικά - Κυβερνοεγκλήματα
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• Η οδηγία NIS  2016/1148/ΕΕ N. 4577/2018 φεκ Α-199

• Ποινικός Κώδικας Ν. 4619/2019 φεκ Α-84 όπως τροποποιήθηκε με

Ν. 4885/2021 φεκ Α-215 (και ενσωματωμένο το Ν. 4411/2016)

• Ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα

2016/679/ΕΕ και η Οδηγία ΕΕ 2016/680/ΕΕ

N. 4624/2019 φεκ Α-137 όπως τροποποιήθηκε με Ν.4829/2021

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Global_European_Union.svg


Νομικό Πλαίσιο - Το πρώτο διεθνές κείμενο

81 κράτη είναι πλέον είτε 

συμβαλλόμενα μέρη (66), 

είτε την έχουν υπογράψει 

είτε έχουν προσκληθεί να 

προσχωρήσουν (15)

Πηγή:

https://www.coe.int/en/we

b/cybercrime/the-

budapest-convention

https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention


Συνεργασία για περισσότερη Ασφάλεια στον 

Κυβερνοχώρο

Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός Τομέας

Ακαδημαϊκή Κοινότητα

https://www.nomoreransom.org/el/index.html


Νέες δεξιότητες στη νέα πραγματικότητα

Ψηφιακός Αλφαβητισμός- Κριτική Σκέψη

Πηγές:

1. https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/d

igital-skills-initiatives

2. https://www.weforum.org/agenda/

2016/03/21st-century-skills-future-

jobs-students/

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
https://www.facebook.com/DigitalSkillsEU/photos/a.197561223677877/4078334352267192/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-initiatives


Δεξιότητες και προσόντα στο νέο περιβάλλον

ποιες προοπτικές αναδεικνύονται

https://cyber.org/sites/default/files/2020-06/Information%20Systems%20Security%20Manager.pdf


Εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονο και επίκαιρο

Έμφαση στις νέες ψηφιακές δεξιότητες

https://techblog.gr/software/vivlio-a-gymnasioy-pliroforikis-toys-mathainoyn-gia-cd-rom-kai-ypologistes-tsepis-me-periorismenes-dynatotites/?fbclid=IwAR1QXE0S8TnN6utVTPlQ0NNziVHj-wQWvXez2_4tmE-apG6zPPMcesU4AyU
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/


Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων

https://nationaldigitalacademy.gov.gr/

Με 294 μαθήματα

34 θεματικές ενότητες

1800 ώρες εκπαίδευσης

Στοιχεία στις 20/6/2022



Διαδίκτυο δίχως ηλικία αλλά με περισσότερη ασφάλεια –

ψηφιακές δεξιότητες για όλους  τους χρήστες του διαδικτύου

https://www.zougla.gr/technology/world-of-

tech/article/diadiktio-dixos-ilikia-ala-me-perisoteri-asfalia

https://www.star.gr/ei

diseis/ellada/531363/t

i-prepei-na-kanw-an-

pesw-thyma-

hlektronikhs-apaths

https://www.zougla.gr/technology/world-of-tech/article/diadiktio-dixos-ilikia-ala-me-perisoteri-asfalia
https://www.star.gr/eidiseis/ellada/531363/ti-prepei-na-kanw-an-pesw-thyma-hlektronikhs-apaths
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Με απλά βήματα η αναφορά 

κυβερνοεγκλήματος

Από 13/5/2022

Η αναβάθμιση 

της 

πλατφόρμας



Φορείς για την Κυβερνοασφάλεια

Τακτική επίσκεψη στους επίσημους δικτυακούς τόπους 

και τα προφίλ τους  στα Social Media
Πηγή: 

https://www.enisa.europa.eu/

https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips

https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia

https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips
https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia
https://csirt.cd.mil.gr/el/alerts-and-tips
https://mindigital.gr/kyvernoasfaleia


ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ 6/CSIRT

Πηγή: 

https://csirt.cd.mil.gr/el/government-gr/mitigation-of-cyber-security-incidents-gr/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Hellenic_National_Defence_General_Staff_Emblem.svg


2

Με απλά βήματα η 

αναφορά 

Κυβερνοπεριστατικού

1

Προαιρετικό για τους πολίτες

Υποχρεωτικό για τους Φορείς 

Εκμετάλλευσης Βασικών 

Υπηρεσιών και τους Παρόχους

Ψηφιακών Υπηρεσιών

https://csirt.cd.mil.gr/el/home/


2b

2a

Με απλά βήματα η 

αναφορά 

Κυβερνοπεριστατικού



Οι Ανεξάρτητες Αρχές και ο ρόλος τους

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα

 Συνήγορος του Καταναλωτή

 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(ΕΕΕΠ)

 Τράπεζα της Ελλάδος

 Συνήγορος του Πολίτη

 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)

Βέλτιστη πρακτική

Σχολεία, Δήμοι μπορούν να εντάξουν στις 

ιστοσελίδες τους, τους συνδέσμους των 

Ανεξάρτητων Αρχών 

https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://apps.eett.gr/complaints/Complaint.seam
http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html
https://www.dpa.gr/
https://www.opi.gr/
http://www.adae.gr/
https://www.eof.gr/web/guest;jsessionid=c9642e4e6876ead2dd197dd8694d
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/index.html


Είσοδος στη σελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Επιλέγουμε «Χειρισμός Καταγγελιών»

http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΕΤΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT


«ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ» - ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΜΑΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ



ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΔΑΕ

ΕΠΙΛΟΓΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

http://www.adae.gr/


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ



Είσοδος στην κεντρική σελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη

Επιλογή «Υποβολή Αναφοράς»

https://www.synigoros.gr/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ



Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Κυβερνοεγκλήματος

Διεύθυνση 

Εγκληματολογικών 
Ερευνών

Διεύθυνση Διεθνούς 

Αστυνομικής 
Συνεργασίας

Διεύθυνση Διαχείρισης 

Πληροφοριών

Π

Λ

Η

Ρ

Ο

Φ

Ο

Ρ

Ι

Α

Π

Ε

Ι

Σ

Τ

Η

Ρ

Ι

Α

Κεντρικές και 

Περιφερειακές 

υπηρεσίες ΕΛΑΣ

Ασφάλειας και 

Μικτά Αστυνομικά 

Τμήματα

-

ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ 

ΑΣΚΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΠΔ 178/2014 ΦΕΚ Α 281 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής 

Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

Άρθρα 31, 30, 8, 27

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=50&Itemid=41&lang=
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/356333
https://enfsi.eu/


Εγκληματολογική Διερεύνηση Ψηφιακών Πειστηρίων -ΔΕΕ

Πρότυπες και 

πιστοποιημένες 

διαδικασίες 

(ISO 9001, ISO 

17025)

Πηγές:
1. http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=90090&Itemid=274&lang=
2. https://www.iso.org/about-us.html
3. https://enfsi.eu/

http://www.astynomia.gr/images/stories/2010/22122010ktirio1.JPG
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=90090&Itemid=274&lang=
https://www.iso.org/about-us.html
https://enfsi.eu/
https://enfsi.eu/


Διεθνής Συνεργασία – Ανταλλαγή Πληροφοριών

Πληροφορίες και 

καλές πρακτικές

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Europol_building%2C_The_Hague%2C_the_Netherlands_-_901.jpg


Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου

Η ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Φάρμακα του Συμβουλίου 

της Ευρώπης (Medicrime Convention)

https://www.coe.int/en/web/medicrime/publications


Διεθνής Σύμβαση για τα Φάρμακα

Πηγές:

https://www.coe.int/en/web/medicrime

https://www.coe.int/en/web/medicrime/newsroom/-/asset_publisher/3N6QmrARke1B/content/greece-signs-the-medicrime-

convention?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmedicrime%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3N6

QmrARke1B%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1

Δέκα χρόνια απουσίας 

για την χώρα μας!!!!

Ποτέ δεν είναι αργά!!

https://www.coe.int/en/web/medicrime
https://www.coe.int/en/web/medicrime/newsroom/-/asset_publisher/3N6QmrARke1B/content/greece-signs-the-medicrime-convention?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmedicrime%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3N6QmrARke1B%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1


Διακίνηση φαρμάκων στο Διαδίκτυο –

Κίνδυνοι και απειλές για τη δημόσια υγεία

Πηγές: 

1. https://lawandorder.gr/diathesi-farmakon-ston-kyvernochoro-to-thesmiko-plaisio-pote-arga/

2. https://newpost.gr/ellada/5dff4032e21f618439dae68b/e-farmak-i-a-sto-diadiktyo-athorakisti-i-hora-sti-mastiga-

ton-epikindynon-skeyasmaton

https://lawandorder.gr/diathesi-farmakon-ston-kyvernochoro-to-thesmiko-plaisio-pote-arga/


Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
Ψηφιακή Σύγκλιση ζητούμενο για την χώρα μας

Στρατηγικός στόχος ο εφικτός στόχος
δηλαδή ο Μέσος όρος την ΕΕ

Δημοσιεύθηκαν 12/11/2021 & 

25/1/2022

Πηγές: 

1. https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/p

olicies/desi

2. https://www.transparency.or

g/en/cpi/2021

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.transparency.org/en/cpi/2021


Ψηφιακός μετασχηματισμός και 
Διαφάνεια

Η αλλάζουμε ή (συνεχίζουμε να) βουλιάζουμε

Δημοσιεύθηκε 17/02/2022

Πηγή: 

https://www.ethnos.gr/opin

ions/article/195948/pshfiak

osmetasxhmatismoskaidiaf

aneiahallazoymehboyliazo

yme

https://www.transparency.org/en/cpi/2021


Από την πλευρά της πολιτείας 

Στρατηγική και Όραμα

Πολιτική βούληση

Κουλτούρα Συνεργασίας Φορέων

Κουλτούρα Βιοηθικής

Θεσμική θωράκιση

Διάθεση Πόρων για την Κυβερνοασφάλεια

Αξιοκρατία – Διαφάνεια - Δικαιοσύνη

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από την πλευρά των Οργανισμών Δημοσίου 

και των Ανεξάρτητων Αρχών

Επικαιροποίηση και αναβάθμιση των δυνατοτήτων

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πολιτών - δημοτών,

Αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ, 
ΕΚΔΔΑ, Διπλωματική Ακαδημία, κα)

Συνεργασία σχολών και φορέων (Πληροφορικής –
Δημόσιας Διοίκησης – Βιβλιοθηκών – επιστημονικών 
φορέων-κα)-

Υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της 
καινοτομίας (Research & Development & Innovation)

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Από την πλευρά της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Αξιοποίηση διαθεσίμων πόρων

Σχεδιασμός στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Συνεργασία σε διεπιστημονικό και Διυπηρεσιακό 
επίπεδο

Συμμετοχή σε διαδικασίες πιστοποίησης και 
προτυποποίησης

Σχέδιο διαχείρισης και ανάκαμψης από ένα 
περιστατικό στον κυβερνοχώρο

Συνεργασία με τις Αρχές Κυβερνοασφάλειας 

https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D


Χρήσιμη για όλους μας η Τεχνολογία……. όταν όλοι μας 

φροντίζουμε για την ανθρώπινη διάστασή της!!!!.

Άνθρωπος

Τεχνολογία

Ευημερία

https://blogs.cfainstitute.org/investor/2017/09/25/artificial-intelligence-fusing-technology-and-human-judgment/
https://www.iot-now.com/2016/09/27/52888-a-review-of-the-latest-book-by-gerd-leonhard-futurist-keynote-speaker-and-author/


Το ερώτημα

Αναγκαιότητα ή Επιλογή;

Η Κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση 

όλων μας

https://unsplash.com/photos/UH-xs-FizTk
https://pixabay.com/get/g22fee6ebd218d9536d0dea01c89b91ae0ac8c50a99a846e21de4900fd59f09609a8a355df770eaef198cb2b49cb09cac_1920.jpg


Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές 

στο κανάλι του εισηγητή στο Youtube

Πηγή: https://www.youtube.com/channel/UCqMjZx7eO08qhRNFJ31y7sA

Με πολλά 

ενδιαφέροντα 

θεματικά 

playlists



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις

Γιώργος Παπαπροδρόμου

Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

Ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης Κυβερνο-εγκλήματος

Πτυχιούχος Νομικής ΑΠΘ – Δικαστικός Γραφολόγος

pprodrom@gmail.com
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mailto:pprodrom@gmail.com
https://pixabay.com/el/illustrations/%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-394180/

