
Press Release 
2017/10/02 | www.enisa.europe.eu 

 
 
 
 
 

01 

European Union Agency for Network and Information Security  
ENISA - The EU Cyber Security Agency 

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Ενωμένοι 

απέναντι στις απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

 
Ο Οκτώβριος του 2017 είναι ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο και η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 5η επέτειο της ομώνυμης 
εκστρατείας. 

Περισσότερες από 300 δραστηριότητες για την προώθηση της επιγραμμικής ασφάλειας θα διεξαχθούν σε 
ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπως 
συνέδρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές συνεδρίες, σύνοδοι κορυφής, γενικές παρουσιάσεις σε χρήστες, 
διαδικτυακές εκστρατείες κτλ. Η εκστρατεία του 2017 θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
στους χώρους εργασίας, τη διακυβέρνηση, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, στην 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο σπίτι και σε δεξιότητες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.  

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία φιλοξενήθηκε στο Ταλίν από το ομώνυμο Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, εκπρόσωποι από τον δημόσιο τομέα της ΕΕ, τη βιομηχανία, εθνικές 
συντονιστικές ομάδες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, κατάθεσαν ιδέες και γνώσεις σχετικά με συστάσεις και 
συμβουλές για τον κυβερνοχώρο. Πρωτοπόροι ειδικοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συζήτησαν 
θέματα σχετικά με την εκάστοτε θεματολογία ασφάλειας κάθε εβδομάδας του μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού με την εσθονική αρχή για τα συστήματα 
πληροφοριών, τη CERT Estonia, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν και τον ENISA. 

 

 

 

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, Andrus Ansip, 
δήλωσε: «Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί θεμελιώδη λίθο του ψηφιακού κόσμου· αποτελεί 
κοινή μας ευθύνη, όλων μας, καθημερινά. Χαιρετίζω τις κοινές αυτές προσπάθειες για προώθηση της 
ευαισθητοποίησης και συγκεκριμένων δράσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.» 

Η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, Mariya Gabriel, δήλωσε: «Στην επαγγελματική και 
την προσωπική τους ζωή οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να προεξοφλούν ή να αντιμετωπίζουν επαρκώς 
τους ψηφιακούς κινδύνους μόνον εφόσον διαθέτουν επαρκή ενημέρωση και τις κατάλληλες 
δεξιότητες. Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνιστά εξαιρετική ευκαιρία 
για να συμπληρώσουμε τα σχέδιά μας ώστε η ΕΕ να καταστεί ασφαλέστερη στον κυβερνοχώρο.» 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθ. Udo Helmbrecht, δήλωσε: «Για 5ο έτος συμπράττει ο ENISA 
με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. Το 2017, ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συγκεντρώνει 
εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να στηρίξει την ευαισθητοποίηση των 
καθημερινών χρηστών στις προκλήσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
ευκαιρία υπόμνησης σε όλους της σημασίας που έχει η «υγιεινή» στον κυβερνοχώρο και ότι «η 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί κοινή ευθύνη. Στάσου. Σκέψου. Συνδέσου.» 
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Συμβαίνει τον Οκτώβριο, στη διάρκεια του #CyberSecMonth (μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο)!  
Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διεξάγεται καθ’όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάθε εβδομάδα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα: 
1η εβδομάδα — 2-6 Οκτωβρίου: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στους χώρους εργασίας 
2η εβδομάδα — 9-13 Οκτωβρίου: Διακυβέρνηση, προστασία των δεδομένων & της ιδιωτικής ζωής   
3η εβδομάδα — 16-20 Οκτωβρίου: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο σπίτι  
4η εβδομάδα — 23-27 Οκτωβρίου: Δεξιότητες στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
 
Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, ο ENISA και η ΓΔ CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δημοσιεύσουν 
σύντομα βίντεο κλιπ για ευαισθητοποίηση στα επιμέρους θέματα του μήνα και θα διοργανώσουν 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες με επίκεντρο τα θέματα αυτά. Για να μάθετε περισσότερα για το τι 
συμβαίνει στην πόλη σας δείτε τον διαδραστικό χάρτη! Η εκστρατεία έχει επίσης διεθνή εμβέλεια: 
ανακαλύψτε τον εθνικό μήνα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την εθνική 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο -Στάσου. Σκέψου. Συνδέσου- που 
διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Τα παγκόσμια εγκαίνια του μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο θα πραγματοποιηθούν στις 3 Οκτωβρίου του 2017 από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών 
(OAS) μαζί με την Εθνική Συμμαχία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (NCSA), τα Υπουργεία Εσωτερικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) και Δημόσιας Ασφάλειας (PSC) του Καναδά, στο Hall of the Americas, στην 
Ουάσιγκτον, D.C.  
 
Στον ιστότοπο του ECSM μπορούν οι χρήστες να βρουν οδηγίες και συμβουλές σε 23 γλώσσες, υλικό 
ευαισθητοποίησης και πολλά άλλα. Θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να δοκιμάσουν το επίπεδο των 
γνώσεών τους με το επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό κουίζ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διαθέσιμο 
σε 23 γλώσσες. Επιπλέον, οι χρήστες θα βρουν στον ειδικό ιστότοπο κατάλογο των συντονιστών του ECSM 
σε κάθε κράτος μέλος. 
 
Ιδιαίτερη συμβουλή: Μην αμελήσετε την προσεχή πρόκληση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 2017, 
που θα πραγματοποιηθεί από την 30ή Οκτωβρίου έως την 3η Νοεμβρίου στην Ισπανία, όπου νέα ταλέντα 
από ολόκληρη την Ευρώπη θα δικτυωθούν και θα συνεργαστούν μεταξύ τους και, τέλος, θα συναγωνιστούν 
επιδεικνύοντας τις δεξιότητές τους σε επίθεση και άμυνα στον κυβερνοχώρο!   

 
Ιστορικό:  
Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διοργανώνεται από τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
περισσότερους από 300 εταίρους (τοπικές αρχές, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ομάδες προβληματισμού, 
ΜΚΟ, επαγγελματικές ενώσεις) από όλη την Ευρώπη. Όπως και το προηγούμενο έτος, ο ENISA 
συνεργάζεται επίσης με την Ευρωπόλ (το Ευρωπαϊκό Κέντρο για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο -EC3), την 
εσθονική αρχή συστημάτων πληροφοριών, τη CERT Estonia και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν 
για την προαγωγή της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 
 
Ο ENISA ευχαριστεί τους θεσμικούς εταίρους του, το EC3 της Ευρωπόλ, την εσθονική αρχή συστημάτων 
πληροφοριών, τη CERT Estonia, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και όλους τους εταίρους για την 
ενεργή τους συμμετοχή και συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο. 
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«Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι κοινό καθήκον – Στάσου. Σκέψου. Συνδέσου.» Ακολουθήστε την 
εκστρατεία στο Twitter @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Σχετικό υλικό: 
Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά 
Ασφάλεια του κυβερνοχώρου στην DSM (ψηφιακή ενιαία αγορά) 
Βίντεο για τον ευρωπαϊκό μήνα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (2016) 
Αντιπροσωπευτικές ιστορίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
Η πρόκληση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
 
Για συνεντεύξεις και δημοσιογραφικές έρευνες: 
Για τον Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση 
press@enisa.europa.eu 
 

Πλήρης κατάλογος των εταίρων στη δ/ση https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners  
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