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30 νέοι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
διορίστηκαν στη Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
ENISA
Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Μόνιμη Ομάδα Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε
θέματα ασφαλείας δικτύων.
Μια νέα ομάδα 30 κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας δικτύων ξεκίνησε να λειτουργεί στα
πλαίσια της Μόνιμης Ομάδας Ενδιαφερομένων (ΜΟΕ) του ENISA. Η ΜΟΕ θα παρέχει στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Ασφαλείας Δικτύων και Πληροφοριών, ΕΝΙSA, συμβουλές σε θέματα ασφαλείας του
κυβερνοχώρου. Η ΜΟΕ είναι μια ομάδα κορυφαίων εμπειρογνωμόνων πληροφορικής που παρέχει
συμβουλές στον Εκτελεστικό Διεθυντή του Οργανισμού σχετικά, για παράδειγμα, με την εκπόνηση μιας
πρότασης για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού.
Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι διορίζονται προσωπικά, «ad personam» ως Μέλη της ΜΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι
δεν εκπροσωπούν κάποια χώρα ή εταιρεία, αλλά επιλέγονται με βάση την ειδίκευση και τα προσόντα
τους. Η θητεία των μελών είναι 2,5 χρόνια, δηλαδή από το 2012 μέχρι το 2015. Η πρώτη συνεδρίαση της
νέας ΜΟΕ θα πραγματοποιηθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα. Ο κατάλογος των διορισμένων
μελών
είναι
διαθέσιμος
εδώ:
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structureorganization/psg/members
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολίασε:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω το διορισμό των 30 κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, ως μέλη της νέας ΜΟΕ. Η ασφάλεια των πληροφοριών στην Ευρώπη
χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, διάλογο και αλληλεπίδραση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
σε θέματα ασφαλείας. Συνεπώς, η ΜΟΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα αυτό, παρέχοντας σε
εμάς πρωτοποριακές πληροφορίες από τη βιομηχανία της ΕΕ, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους
καταναλωτές. Προσβλέπω, λοιπόν, σε στενή συνεργασία με όλα τα μέλη της ΜΟΕ. Είμαι βέβαιος ότι η
εμπειρία του καθενός θα συνεισφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες στον Οργανισμό. Ως πρόεδρος της
ΜΟΕ, θα συμπεριλάβω τα μέλη στις μελλοντικές εργασίες του ENISA, και θα αξιοποιήσω ιδιαιτέρως τις
συμβουλές τους σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού."
Ιστορικό:
Νωρίτερα αυτό το χρόνο, δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για νέα μέλη της ΜΟΕ.
Μετά την πρώτη επιλογή των υποψηφίων, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA επέλεξε τους 30
εμπειρογνώμονες, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Οργανισμού για την απόφασή του
και διόρισε τους εμπειρογνώμονες ad personam, ως μέλη της νέας ΜΟΕ.
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Η πλήρης λίστα των νέων μελών της ΜΟΕ, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, ειναι διαθέσιμες εδώ:
https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/psg/members/psglist
Για συνεντεύξεις: Graeme Cooper, Επικεφαλής Public Affairs, press@enisa.europa.eu, κινητό τηλέφωνο: 30
6951 782 268, ή Ingrida Taurina Γραμματεία ΜΟΕ, ingrida.taurina@enisa.europa.eu
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
www.enisa.europa.eu
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