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Ο ΕΝΙΣΑ γιορτάζει 10 χρόνια στην Κρήτη –
Ευχαριστώντας την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια του Κυβερνοχώρου, ENISA, με έδρα το Ηράκλειο,
γιόρτασε σήμερα τα 10 χρόνια λειτουργίας του στην Κρήτη μαζί με τις τοπικές αρχές. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, Ο ENISA εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εξαιρετική υποστήριξη
των αρχών και την βεβαιότητα πως όλα τα εκκρεμή ζητήματα θα διεκπεραιωθούν.
Ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, τα αεροδρόμια και τα πλοία είναι ζωτικά για την οικονομία της
Κρήτης, και εξαρτώνται άμεσα από ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα πληροφορικής. Το ίδιο
ισχύει και για κάθε πολίτη: πχ. με τη χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων, και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται πλέον online. Τα θέματα των προκλήσεων σχετικά με την ιδιωτικότητα
online, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών γίνονται όλα
και πιο σημαντικά, αφού τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών και το διαδίκτυο
χρησιμοποιούνται από το σύνολο του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη του ENISA στην Κρήτη
σαν ένα Ευρωπαϊκό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, αλλά και
σαν διεθνή δημόσιο οργανισμό έχει συμβολική αξία για το νησί ενώ παράλληλα πρόκειται για
ένα σημαντικό όργανο για την Ευρώπη. (Ο δεύτερος Ευρωπαϊκός οργανισμός της Ελλάδας είναι
ο CEDEFOP, που έχει σαν έδρα του τη Θεσσαλονίκη.)
Έτσι, δέκα χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου κανονισμού λειτουργίας του ENISA από την ΕΕ
(Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), το 2004, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ακόμη
πιο ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Ευρώπης. Η ασφάλεια είναι ψηλά στην πολιτική
ατζέντα, αφού όλη η κοινωνία εξαρτάται από τις ασφαλείς υποδομές πληροφοριών ζωτικής
σημασίας.
Για να επισημάνει την ευγνωμοσύνη του, ο Οργανισμός συναντήθηκε σήμερα (4 Απριλίου), με
τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη (Ηράκλειου), κ.
Ευριπίδη Κουκιαδάκη, και τους Αντιδημάρχους Ηρακλείου, κ Γιαλιτάκη Νικόλαο και
κ. Γιώργο Αεράκη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Απόστολος Κλινάκης και ο κ. Iωάννης Ασκοξυλάκης, επικεφαλής του
τμήματος αντιμετώπισης Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας του ΙΤΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
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στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Στον περιφερειάρχη και τους αντιδημάρχους Ηρακλείου
δόθηκε τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους, ενώ κόπηκε εορταστική τούρτα.
Ο ΕΝΙSA θα ευχαριστήσει επίσης το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας σε μια διαφορετική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Άνοιξη,
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολίασε:
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Κρητικές αρχές σε τοπικό επίπεδο, για την ζεστή φιλοξενία
τους στο πανέμορφο νησί της Κρήτης. Χωρίς την δική τους εξαιρετική υποστήριξη κατά τη
διάρκεια των πρώτων δέκα χρόνων ζωής του Οργανισμού, η ζωή μας θα ήταν πολύ πιο δύσκολη.
Οι αρχές της Κρήτης και της Ελλάδας υπήρξαν ένας γενναιόδωρος και υποστηρικτικός
συνεργάτης. Τώρα ανυπομονούμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία, με σκοπό τη διευθέτηση
ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν - όπως η
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο - να διευκολύνουμε και να διασφαλίσουμε
τη δουλεία μας στο μέλλον, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και την αντιμετώπιση
κάθε πρόκλησης. Ανυπομονούμε επίσης για περαιτέρω διάλογο και δράσεις με την περιφέρεια
για περισσότερη στήριξη και μέτρα για την προσέλκυση περισσότερων βιομηχανικών και διεθνών
επενδυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, της ανάπτυξης
της εικόνας (prestige) του νησιού, και τη δημιουργία μιας μιας "Silicon Κρήτης". Περιμένουμε
λοιπόν με ανυπομονησία και μεγάλη αισιοδοξία την περαιτέρω συνεργασία μας.»
Για συνεντέυξεις; Ulf Bergström, Εκπρόσωπος, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, κινητό: + 30
6948 460 143
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
www.enisa.europa.eu
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
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