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Νέα έθζεζε γηα ηελ εηνηκόηεηα εζληθήο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ: 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηωλ ππνδνκώλ 

πιεξνθνξηώλ δωηηθήο ζεκαζίαο 

 

Ο ENISA (Επξωπαϊθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα Δηθηύωλ θαη Πιεξνθνξηώλ) 

δεκνζίεπζε κία λέα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εηνηκόηεηα εζληθήο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ 

(ΕΔΚ). Η έθζεζε παξαζέηεη ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα απνηεινύλ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηαθπβέξλεζε ΕΔΚ ζε ζρέζε κε ηηο ππνδνκέο 

πιεξνθνξηώλ δωηηθήο ζεκαζίαο (ΥΠΖΣ) ηεο εθάζηνηε ρώξαο. Σπγθεθξηκέλα, ε έθζεζε 

παξνπζηάδεη  κία ξνή εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε κίαο δηαδηθαζίαο 

ΕΔΚ. 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ πεξηιακβάλεηαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ΕΔΚ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθώλ δεδνκέλωλ ζε απηόλνκνπο ελδηαθεξόκελνπο 

νξγαληζκνύο ΥΠΖΣ. Δηαπηζηώλεηαη ε ύπαξμε ηξηώλ απαξαίηεηωλ δηαδηθαζηώλ ΕΔΚ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πινπνηεζνύλ από ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, όπωο αλαθέξνληαη παξαθάηω: 

 Δηαδηθαζία 1: Οξηζκόο πνιηηηθήο ΕΔΚ. 

 Δηαδηθαζία 2: Σπληνληζκόο θαη πινπνίεζε ππνζηήξημεο [ηεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ ζε 

νξγαληζκνύο ΥΠΖΣ]. 

 Δηαδηθαζία 3: Αλαζεώξεζε, επαλεμέηαζε θαη αλαθνξά [γηα ηελ ΕΔΚ]. 

Η θάζε κηα από απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ππνζηεξίδεηαη από έλα αξηζκό δξαζηεξηνηήηωλ. Η 

έθζεζε εληνπίδεη ζπλνιηθά δώδεθα αλαιπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιιωλ: ηνλ θαζνξηζκό ζηόρνπ, ηελ ίδξπζε νξγαληζκνύ ΕΔΚ, ηελ 

πξνώζεζε πξνηύπωλ, ηελ επξεία δεκνζηνπνίεζή ηνπ , θαζώο θαη ηελ αλάιπζε ζθαικάηωλ 

θαη ζπκβάληωλ. Τν πιαίζην γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ΕΔΚ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ζε άιινπο εζληθνύο θνξείο ΥΠΖΣ λα απνθηήζνπλ κία ζθαηξηθή εηθόλα ηωλ 

ζηνηρείωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηε δπλαηόηεηα 

θαηαλόεζεο ηωλ ζρέζεωλ πνπ δηέπνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ.   

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηιακβάλνπλ έλα εξωηεκαηνιόγην πνπ επηηξέπεη ζηηο 

θπβεξλήζεηο λα αμηνινγνύλ ηηο αδπλακίεο θαη ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία ζε ζρέζε κε ηελ 

εηνηκόηεηα ΕΔΚ ρξεζηκνπνηώληαο κία θιίκαθα κέηξεζεο ωξηκόηεηαο πέληε-επηπέδωλ. 

 

Η έθζεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξάμε από εζληθέο θπβεξλήζεηο: 

 Γηα ηνλ εληνπηζκό ηωλ αδπλακηώλ θαη ηωλ ηζρπξώλ ζεκείωλ γηα ηελ πινπνίεζε ΕΔΚ ζηε 

ρώξα ηνπο, 

 Γηα ηε βνήζεηα ζηελ αλάπηπμε ελόο πιαηζίνπ γηα ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ΕΔΚ, 

 Δίλεη ζηελ θπβέξλεζε ηε δπλαηόηεηα λα βνεζήζεη νξγαληζκνύο ΥΠΖΣ λα αλαπηύμνπλ 

δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδύλωλ, θαη  
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 Αμηνινγεί ηελ εηνηκόηεηα ΕΔΚ ηεο εθάζηνηε ρώξαο ρξεζηκνπνηώληαο θαζνξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. 

Θζηνξηθό: Αλαθνίλωζε ηεο  Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ΠΥΖΣ. 

 

Γηα ηελ πιήξε έθζεζε  

 

Γηα ζπλεληεύμεηο ή επηπιένλ πιεξνθνξίεο: Ulf Bergstrom, εθπξόζωπνο ηύπνπ, ENISA, 

press@enisa.europa.eu , Κηλεηό ηειέθωλν: +30-6948-460-143, ή Δξ. Louis Marinos, 

εκπεηξνγλώκνλαο, riskmanagement@enisa.europa.eu 

 

Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξωηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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