
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικθσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 28 Φεβρουαρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κυβερνοεπίιεςη κατά τησ Διεινοφσ Επιτροπθσ Ερυιροφ Σταυροφ και των ηλεκτρονικών 

αρχείων των Αναζητθςεων 

Στισ 19 Ιανουαρίου 2022, επιβεβαιϊκθκε κυβερνοεπίκεςθ ςτθ Διεκνι Επιτροπι Ερυκροφ Σταυροφ (ΔΕΕΣ) 

ςτθ Γενεφθ, με άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτθν αςφάλεια του θλεκτρονικοφ περιβάλλοντοσ εργαςίασ για κζματα 

Αναηθτιςεων & RFL 61 Εκνικϊν Συλλόγων ΕΣ/ΕΗ, ςθμαίνοντασ ουςιαςτικά κίνδυνο διαρροισ για τα 

προςωπικά δεδομζνα 515.000 ατόμων ςε όλο τον κόςμο. Η ΔΕΕΣ προχϊρθςε ςτθν άμεςθ αναςτολι τθσ 

λειτουργίασ όλων των πλατφόρμων ςυνεργαςίασ που ςυνδζονται με το θλεκτρονικό τθσ περιβάλλον και 

τθν ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων Εκνικϊν Συλλόγων ΕΣ/ΕΗ, προκειμζνου για τθ λιψθ μζτρων και τθ 

ςυντονιςμζνθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ των επωφελοφμενων και τθ 

διερεφνθςθ ενδιάμεςων λφςεων για τθ ςυνζχιςθ του ζργου των Αναηθτιςεων. 

Άμεςθ υπιρξε θ κινθτοποίθςθ των απαιτοφμενων μθχανιςμϊν και από τον Πρόεδρο του ΕΕΣ, Dr. Αντϊνιο 

Αυγερινό, ο οποίοσ εξάλλου, ζκεςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςε κατάςταςθ επιφυλακισ τον αρμόδιο Τομζα 

Αναηθτιςεων & RFL. Σε διαςφνδεςθ με τθ ΔΕΕΣ και τουσ ειδικοφσ για κζματα προςωπικϊν δεδομζνων, ο 

Τομζασ προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ και κεματικζσ αναλφςεισ, ϊςτε να ενθμερωκοφν οι 

εμπλεκόμενοι και να περιοριςτοφν οι επιπτϊςεισ ςτο ζργο του. 

Το εν λόγω θλεκτρονικό ζγκλθμα παραμζνει υπό διερεφνθςθ, κακϊσ δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τουσ 

ενόχουσ και τισ προκζςεισ τουσ. Παρότι, φαίνεται να αφορά θλεκτρονικό ψάρεμα (phising), μζχρι ςτιγμισ, 

δεν ζχει διαπιςτωκεί παράτυπθ χριςθ των ςτοιχείων που ζχουν εξαχκεί. Η ΔΕΕΣ προςπακεί, με 

ανακοινϊςεισ τθσ, να ευαιςκθτοποιιςει τουσ ενόχουσ (hackers) ωσ προσ τθν ευαιςκθςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων που διαχειρίηεται ο Ερυκρόσ Σταυρόσ και τθν ανάγκθ προςταςίασ τουσ. Ενϊ, για να 

προςτατζψει τουσ επωφελοφμενουσ, αποφάςιςε τθν προςωρινι αναςτολι τθσ λειτουργίασ τθσ 

ιςτοςελίδασ www.familylinks.icrc.org και του προγράμματοσ διαδικτυακισ αναηιτθςθσ Trace the Face.  

Οι επωφελοφμενοι του Τομζα Αναηθτιςεων & RFL, άλλα και όλοι οι άμεςα ενδιαφερόμενοι, μποροφν να 

απευκφνουν τα ερωτιματα τουσ ςχετικά, απευκείασ ςτον Τομζα, είτε με e-mail ςτο 

tracingsatff@redcross.gr ι καλϊντασ το 2105230043 (όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, 9:00 – 13:00). 
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