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ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ 
 
ΑΠΟ: Τμήμα Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης  
 
ΘΕΜΑ: Συνεργασία ΚΕΒΕ – ΑΨΑ για τον τομέα της κυβερνοασφάλειας   
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσα από μελέτη που πραγματοποίησαν η Αρχή Ψηφιακής 
Ασφάλειας (ΑΨΑ) και το ΚΕΒΕ, έχει αναδειχθεί η ανάγκη για ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με 
τους ολοένα και αυξανόμενους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.  
 
Ως εκ τούτου, η ΑΨΑ και το ΚΕΒΕ θα διοργανώσουν σεμινάρια ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας κατά την τριετία 2022-2024, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας. Τα σεμινάρια θα εστιάζουν κυρίως στα θέματα που κρίθηκαν πιο 
σημαντικά από τις επιχειρήσεις, τα οποία είναι η αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων 
κυβερνοασφάλειας, οι κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα κυβερνοασφάλειας και η καλλιέργεια 
κουλτούρας ασφάλειας στις επιχειρήσεις. Άλλα θέματα τα οποία φάνηκε να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις 
επιχειρήσεις και θα συμπεριληφθούν στα σεμινάρια είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας 
και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και αξιοποίησης κονδυλίων για ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας στις 
επιχειρήσεις. 
 
Παράλληλα, η ΑΨΑ έχει αναλάβει επιπλέον πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του επιπέδου 
κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις. Μια από αυτές είναι η ανάληψη του ρόλου του ως Εθνικού 
Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας, μέσω του οποίου η ΑΨΑ θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στις 
επιχειρήσεις σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ευκαιρίες διεκδίκησης ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η Αρχή έχει ήδη υποβάλει πρόταση στη Δράση 
«Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States»  του προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη»  με σκοπό την εξασφάλιση συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία 
θα διατεθεί, μεταξύ άλλων, για την υιοθέτηση λύσεων κυβερνοασφάλειας από τις επιχειρήσεις στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
 
Επιπρόσθετα, η ΑΨΑ θα προβεί στη διενέργεια νέας μελέτης η οποία θα πραγματοποιείται σε ετήσια 
βάση, έτσι ώστε να καταγράφονται οι αλλαγές και οι τάσεις σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης του 
επιπέδου κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων στην Κύπρο. 
 
Το ΚΕΒΕ με τη σειρά του έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες όπως η συμμετοχή του σαν μέλος στον 
Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSO) και η υποβολή αίτησης για να καταστεί ως ένας 
από τους Οργανισμούς στην Ευρώπη που θα μπορούν να απονέμουν το πιστοποιητικό Cyber Security 
Made In Europe Label, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ο ECSO είναι η πρώτη 
ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενώ σε αυτή 
μετέχουν επίσης μέλη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων αρχών, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τις πιο πάνω δραστηριότητες θα δημοσιευθούν από την Αρχή Ψηφιακής 
Ασφάλειας και το ΚΕΒΕ σε μεταγενέστερο στάδιο.  
 
Σε περίπτωση που θα θέλατε να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση από την ΑΨΑ και το ΚΕΒΕ σχετικά με 
θέματα κυβερνοασφάλειας, τους νέους κίνδυνους στον κυβερνοχώρο, τις τελευταίες εξελίξεις σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δράσεις που υλοποιούνται και τις επικείμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση και ανάπτυξη λύσεων κυβερνοασφάλειας, παρακαλούμε όπως 
καταχωρήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης σας στον εξής σύνδεσμο: 
https://forms.gle/APZWRtyW9uLwaREEA  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Πόλυς Περατικός 
Ανώτερος Λειτουργός  
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