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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

 
 

Θέμα: Εκπαίδευση στον τομέα της Ηλεκτρονικής  
Ασφάλειας/Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της  

Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 
 
 

Η Διευθύντρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επιθυμεί να σας 
ενημερώσει ότι η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), στο πλαίσιο της Εθνικής 
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και σε συνεργασία με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) 
και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο έχει οριζόντιες 
αρμοδιότητες σε θέματα ψηφιακής πολιτικής και έχει καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
Ψηφιακές Δεξιότητες, προτίθεται να διοργανώσει μαθησιακές δραστηριότητες που αφορούν 
στην «Εκπαίδευση και ανάπτυξη κουλτούρας ηλεκτρονικής ασφάλειας/ 
κυβερνοασφάλειας».  
       
2.      Σε μία εποχή συνεχώς αυξανόμενων και εξελισσόμενων απειλών, κάθε  κράτος και 
κάθε οργανισμός οφείλει να αποδίδει την κατάλληλη σημασία στην κυβερνοασφάλεια, 
στοιχείο απαραίτητο για την οικοδόμηση μίας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ψηφιακής 
οικονομίας. Οι μαθησιακές δραστηριότητες που προγραμματίζονται διαχωρίζονται σε τρία 
μαθησιακά επίπεδα, ως πιο κάτω. 
 
 

 Βασική εκπαίδευση  
 

Η βασική εκπαίδευση αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους σε όλες τις ιεραρχικές 
βαθμίδες. Έχει ως βασικούς στόχους: 
 

 την κατανόηση των κινδύνων κατά τη χρήση του διαδικτύου 
 την κατανόηση της σημασίας της εφαρμογής καλών πρακτικών στην εργασία ώστε 

να προστατεύονται οι ευαίσθητες ή/και διαβαθμισμένες πληροφορίες  
 τη χρήση μέτρων ασφάλειας για την ενδυνάμωση της κυβερνο-ανθεκτικότητας του 

δημόσιου τομέα 
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 Εξειδικευμένη εκπαίδευση 
 
Η εξειδικευμένη εκπαίδευση αφορά δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν το βασικό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας και υπάρχει η ανάγκη να εκπαιδευτούν περαιτέρω. Τα 
εξειδικευμένα σεμινάρια αφορούν σε:  
 

 Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις 
 Συχνά χρησιμοποιούμενες τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες 
 Κατηγοριοποίηση απειλών 
 Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με βασικό σενάριο κυβερνοεπίθεσης 
 Προσδιορισμό προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τη 

διαχείριση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας 
 

 

 Ειδική εξειδικευμένη εκπαίδευση 
 
Η ειδική εξειδικευμένη εκπαίδευση αφορά δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν το βασικό 
επίπεδο κυβερνοασφάλειας και υπάγονται σε υπουργεία / τμήματα / οργανισμούς με 
ενασχόληση στους τομείς της ενέργειας / ναυτιλίας / υγείας. Τα εξειδικευμένα σεμινάρια 
αφορούν σε : 
 

 Μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς της 
ενέργειας/ναυτιλίας/υγείας 

 Συχνά χρησιμοποιούμενες τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες σε κυβερνοεπιθέσεις 
κατά των τομέων της ενέργειας/ναυτιλίας/υγείας 

 Κατηγοριοποίηση απειλών στους τομείς της ενέργειας/ναυτιλίας/υγείας 
 Μελέτη περίπτωσης αναφορικά με βασικό σενάριο κυβερνοεπίθεσης στους τομείς 

της ενέργειας/ναυτιλίας/υγείας 
 Προσδιορισμό προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τη 

διαχείριση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας στους τομείς της ενέργειας/ναυτιλίας/ 
υγείας 

 
 
3.        Για την καταγραφή των αναγκών μάθησης σε κάθε  Υπουργείο / Υφυπουργείο /   
Τμήμα / Υπηρεσία / Ανεξάρτητη Υπηρεσία, επισυνάπτεται ειδικό έντυπο με τα προτεινόμενα 
εκπαιδευτικά επίπεδα, προς συμπλήρωση, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
ΚΑΔΔ στο σύνδεσμο (κάτω από την κατηγορία Εγκύκλιοι): http://www.mof.gov.cy/capa.  
      

 
4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
sherakleous@capa.mof.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 09/09/2022.  
 
5.   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Λειτουργό 
Επιμόρφωσης, Σόλωνα Ηρακλέους , στο 22466546.  
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Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο Διοικήσεως,  
Επίτροπο Εποπτείας (ΓΕΣΥ), 
Επίτροπο Νομοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/Επίτροπο Πληροφοριών, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Διοικητή Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών,  
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 
  Υπουργείων, Υφυπουργείων και  Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, 
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Γενικό Λογιστή, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας   Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συμβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας, 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. 
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