
 

 

DIGIBYTE 

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2015 

Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: 

Όλο τον Οκτώβριο: μάθετε πώς να συνδέεστε με 

ασφάλεια στο διαδίκτυο 
 

Θέλετε να μάθετε πώς να συνδέεστε με ασφάλεια στο 
διαδίκτυο; Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2015, λάβετε 
μέρος σε μια από τις δεκάδες εκδηλώσεις, διαδικτυακά 
σεμινάρια-webinars και άλλες δράσεις που έχουν ενταχθεί στον 
Οκτώβριο-ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο (ECSM), την εκστρατεία της ΕΕ για την 
προώθηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, που ξεκινά 
σήμερα στις Βρυξέλλες. Περισσότερες από 100 εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες σε 25 χώρες (που απαριθμούνται παρακάτω) 
θα μας βοηθήσουν ώστε όλοι μας να προστατευθούμε από 
απειλές στον κυβερνοχώρο, μέσω της παροχής συμβουλών 

σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, διαγωνισμών, ευκαιριών εκπαίδευσης και 
ανταλλαγής ορθής πρακτικής. Το θέμα της εκστρατείας είναι «για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο είμαστε όλοι υπεύθυνοι: Στάσου. Σκέψου. Συνδέσου.» Απευθύνεται σε 
όλους, καλώντας τους να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια και να 
βοηθήσουν τους άλλους να προστατεύονται από απειλές του κυβερνοχώρου. Η 

Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά θα συμβάλει στην αναβάθμιση της παροχής 
ασφαλέστερων λύσεων εκ μέρους της ενωσιακής βιομηχανίας και στην τόνωση της 
υιοθέτησής τους από όλους στην Ευρώπη: Τούτο θα επιτευχθεί κυρίως με τη σύμπραξη 
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε 
τεχνολογίες και επιγραμμικά δίκτυα, παράλληλα με την αναθεώρηση της οδηγίας για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής (αμφότερες προβλέπονται για το 2016). 
 
Ο Ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εορτάζεται για τρίτο συνεχές 
έτος και έχει διοργανωθεί από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), European Commission και πάνω από 100 εταίρους 
(κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, πανεπιστήμια, ομάδες προβληματισμού, ΜΚΟ, 
επαγγελματικές ενώσεις) από όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία έχει επίσης διεθνή εμβέλεια: 
ανακαλύψτε την εκστρατεία των ΗΠΑ εδώ. 

 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip, υπεύθυνος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Η 
ασφάλεια έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί νευραλγική για την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διαδικτυακή οικονομία. Αλλά δεν μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε άριστα τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία και τα 
επιγραμμικά δίκτυα αν δεν τα εμπιστευόμαστε. Η συνειδητοποίηση των κινδύνων και 
απειλών, καθώς και το γεγονός ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί κοινή 
ευθύνη, είναι ζωτικής σημασίας ούτως ώστε, όταν συνδέονται στο διαδίκτυο, οι πολίτες 
να μπορούν να κάνουν συνειδητές και υπεύθυνες επιλογές και να προστατεύονται από 
κινδύνους» (διαβάστε το πλήρες κείμενο στο ιστολόγιο).  
 
Ο Επίτροπος κ. Oettinger, υπεύθυνος για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, είπε: 
«Για να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος ασφαλής για όλους πρέπει όλοι μας να 
συμβάλλουμε: οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, ο χώρος της έρευνας, της 
βιομηχανίας, οι πολίτες. Αλλά για να επωφεληθούν πλήρως οι Ευρωπαίοι πολίτες από τα 

 

 

https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/whats-new/cyber-security-month-kick-off-conference
https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/whats-new/cyber-security-month-kick-off-conference
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://www.enisa.europa.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.staysafeonline.org/ncsam/
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/guarding-against-online-risk-battle-against-cybercrime_en
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οφέλη του ασφαλούς διαδικτύου, πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν στο διαδίκτυο και να μάθουν πώς μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο 
για τη δική τους ασφάλεια στην καθημερινή τους ζωή. Ο ευρωπαϊκός μήνας ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την 
αύξηση του συνολικού επιπέδου ευαισθητοποίησης και, επομένως, της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, στην ΕΕ». 

 
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, καθ. Udo Helmbrecht, δήλωσε: «Καθώς 
συνεχίζεται η ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας και μεταβαίνουμε στην εποχή του ίντερνετ 
των πραγμάτων (ΙοΤ), οι ηλε-δεξιότητες και η διαδικτυακή ασφάλεια αποβαίνουν βασικοί 
πόροι προς ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση. Γύρω από την πρωτοβουλία του μήνα 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ο Οργανισμός αναπτύσσει μια ολόκληρη κοινότητα 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (NIS).  
 
Δράση! Συμβαίνει τον Οκτώβριο  
 
Ο ECSM διαρκεί ολόκληρο τον Οκτώβριο, με κάθε εβδομάδα να εστιάζεται σε διαφορετικό 
θέμα.  
1η εβδομάδα — 1-4 Οκτωβρίου: Κατάρτιση υπαλλήλων στην ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο 
2η εβδομάδα — 5-11 Οκτωβρίου: Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
στην εργασία 
3η εβδομάδα — 12-18 Οκτωβρίου: Εβδομάδα κωδικού για όλους  
4η εβδομάδα — 19-25 Οκτωβρίου: Κατανόηση λύσεων υπολογιστικού νέφους για όλους 
5η εβδομάδα — 26-31 Οκτωβρίου: Ψηφιακή ενιαία αγορά για όλους 
 
Ο ECSM διοργανώνεται στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, 
την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, 
τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Αυστρία, την Κύπρο, το 
Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. 
 

Κάθε εβδομάδα, ο ENISA και η Επιτροπή θα δημοσιεύουν εκθέσεις, θα διοργανώνουν 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες γύρω από καθένα από αυτά τα θέματα. Οι εκδηλώσεις θα 
επικεντρωθούν σε επιμόρφωση, συνόδους στρατηγικής, γενικές παρουσιάσεις σε χρήστες, 
διαδικτυακά παιχνίδια, κ.λπ.  
 
Κάθε εβδομάδα, ο ENISA θα δημοσιεύει νέο υλικό εδώ. 
  

Βρείτε πρακτικές συμβουλές από τον ENISA σχετικά με το πώς να προφυλαχθείτε στο 
διαδίκτυο, είτε είστε εκπαιδευτής, υπάλληλος, εμπειρογνώμονας ΤΠ, είτε απλός χρήστης. 
 
Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί συνομιλία στο Twitter με τους Αμερικανούς 
εταίρους μας, στις 22.00, ώρα Βρυξελλών. Παρακολουθήστε τη συνομιλία στο 
#CyberSecMonth ή στο #ChatSTC. 
 

Παίξε αυτό το κουίζ για να μάθετε πόσο ασφαλείς είστε στο διαδίκτυο 
 
Βρείτε πληροφοριακά γραφήματα με πληροφορίες ασφάλειας. 
 
Εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην ενιαία ψηφιακή αγορά 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού με διάφορους 

τρόπους: διαμορφώνοντας το νομικό πλαίσιο για βελτίωση των ικανοτήτων ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη (ιδίως μέσω της αποκλειστικής της Στρατηγικής για την 

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director
https://www.enisa.europa.eu/media
https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-en
https://twitter.com/search?q=#CyberSecMonth &amp;src=typd&amp;lang=en
https://twitter.com/search?q=#ChatSTC&amp;src=typd&amp;lang=en
https://cybersecuritymonth.eu/references/quiz-demonstration
https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/nis-in-education-infographics
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/39826
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/39826
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-cybersecurity-strategy-european-union-%E2%80%93-open-safe-and-secure-cyberspace
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κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη και της οδηγίας για την ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών)· εργαζόμενη για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των διαδικτυακών 
επικοινωνιών (ιδίως μέσω της οδηγίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της 
οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής)· υποστηρίζοντας ανωτάτου επιπέδου Ε&Α 
με αντικείμενο την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (με επενδύσεις περίπου μισού 
δισεκατομμυρίου στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»), μέσω της ενίσχυσης των 

βιομηχανικών ικανοτήτων μας στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Η καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου για την ασφάλεια που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο. Η Επιτροπή εργάζεται 
επίσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
μεταξύ του προσωπικού της, με κατάρτιση και μιαν ειδικά αφιερωμένη εκστρατεία, 
νωρίτερα κατά το τρέχον έτος. 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

- Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία της ιδιωτικής ζωής στο ψηφιακό 
θεματολόγιο 

- Ευρωπαϊκός μήνας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Οκτώβριος 2015 

- Η πρόκληση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 

- Πανεπιστημιακά μαθήματα και προγράμματα πιστοποίησης στην Ευρώπη για την 
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών 

- Πλήρης κατάλογος των δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη εδώ.  
 

- Παρακολουθείστε τις εξελίξεις στο Twitter CyberSecMonth, OctoberNIS, 
@CyberSecMonth 
 

- Διαβάστε τις ενδιαφέρουσες ιστορίες των πρέσβεών μας για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-cybersecurity-strategy-european-union-%E2%80%93-open-safe-and-secure-cyberspace
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-proposal-directive-concerning-measures-ensure-high-common-level-network-and
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/commission-proposal-directive-concerning-measures-ensure-high-common-level-network-and
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/online-privacy
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/online-privacy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/eprivacy-directive
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/76649
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/node/76649
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-and-security
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/trust-and-security
https://cybersecuritymonth.eu/
http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/references/universities
https://cybersecuritymonth.eu/references/universities
https://cybersecuritymonth.eu/events
https://twitter.com/search?q=#CyberSecMonth &amp;src=typd&amp;lang=en
:/twitter.com/search?q=#OctoberNIS&amp;src=typd&amp;lang=en
https://twitter.com/search?q=@CyberSecMonth&src=typd&lang=en
https://cybersecuritymonth.eu/cyber-security-ambassadors
https://cybersecuritymonth.eu/cyber-security-ambassadors

