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Ο Οπγανιζμόρ για ηην Αζθάλεια ζηον Κςβεπνοσώπο, ENISA, 

σαπηογπαθεί ηην οπθή ππακηική ζηην Εςπώπη 
 

Ο οπγανιζμόρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, ENISA, (Εςπωπαϊκόρ 

Οπγανιζμόρ για ηην Αζθάλεια Δικηύων και Πληποθοπιών) 

δημοζίεςζε ζηο διαδίκηςο ζήμεπα μία ενημεπωμένη έκδοζη ηων 

παπαδοζιακών ηος «Κπαηικών Εκθέζεων» ζσεηικά με ηην αζθάλεια 

ηων δικηύων και ηων πληποθοπιών (NIS) ηων κπαηών μελών και 

άλλων εςπωπαϊκών σωπών. 
 

Η δημοζίεςζη διαπιζηώνει πωρ οι εςπωπαϊκέρ σώπερ διαθέποςν καηά πολύ ωρ ππορ ηον 

βαθμό εηοιμόηηηάρ ηοςρ ζσεηικά με ηην ανηιμεηώπιζη ηος κςβεπνοεγκλήμαηορ, ηων 

δικηςακών επιθέζεων και ζε ό,ηι αθοπά ηην ανθεκηικόηηηα ηων δικηύων. Όνηαρ 

ενημεπωμένη και επεκηαμένη, η ηπίηη έκδοζη ηων «Κπαηικών Εκθέζεων» πεπιλαμβάνει 

επιζκόπηζη και αναλςηικέρ, ξεσωπιζηέρ εκθέζειρ για 30 εςπωπαϊκέρ σώπερ. Το 

πεπιεσόμενο πεπιλαμβάνει επίζηρ ηον καθοπιζμό ηων ενδιαθεπομένων μεπών και 

ηάζεων. 

 

Μηα δηαπίζησζε θιεηδί είλαη όηη δελ δηαθαίλεηαη θάπνην κνηίβν ζηηο επξσπατθέο ρώξεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ζε ό,ηη αθνξά ηελ ύπαξμε εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Αζθάιεηα Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ. Παξά ηαύηα, πνιιέο ρώξεο εληζρύνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο θαη ζεκεηώλνπλ πξόνδν ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Οη κεραληζκνί αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ 

θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα βαζηθά ελδηαθεξόκελα κέξε πνηθίινπλ επίζεο από ρώξα ζε 

ρώξα. Οη επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ Αζθάιεηα Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ 

ππνγξακκίδνληαη σο ζρέδηα εξγαζίαο πνπ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ πξνο ρξήζε από άιινπο. 

Οη ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλαθνξά ζπκβάλησλ 

αζθαιείαο, ηε δηαρείξηζε ξίζθνπ θαη ηηο αλαδπόκελεο απεηιέο, ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ 

δηθηύσλ, ην απόξξεην θαη ηελ εκπηζηνζύλε, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο. 

 

Οη «Κξαηηθέο Εθζέζεηο» πξνζθέξνπλ κία κνλαδηθή επηζθόπεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηνπίνπ 

Αζθάιεηαο Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΕΕ θαη ζηηο ηξεηο ρώξεο ηνπ 

Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ [ΕΟΧ: Ιζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη Ννξβεγία], ρσξίο λα 

θάλεη κεκνλσκέλεο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ θξαηώλ, ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ησλ ππνδνκώλ Αζθάιεηαο Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ ζηα θξάηε απηά. 

Οη εζληθέο εθζέζεηο πεξηγξάθνπλ ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή Αζθάιεηαο Δηθηύσλ θαη 

Πιεξνθνξηώλ ηεο θάζε ρώξαο, ην θαλνληζηηθό πιαίζην θαη ηα κέηξα ησλ θεληξηθώλ 

πνιηηηθώλ, ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηε γξακκή ηνπο, ηνπο ξόινπο θαη ηηο επζύλεο ηνπο. 

http://www.enisa.europa.eu/act/sr/country-reports
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Πξνζθέξνπλ κία επηζθόπεζε ησλ θεληξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Αζθάιεηαο Δηθηύσλ θαη 

Πιεξνθνξηώλ, ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ, ηνπο κεραληζκνύο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, ηηο πιαηθόξκεο ζπλεξγαζίαο, θαη ηα δεδνκέλα, ηηο ηάζεηο, θαη ηηο 

κειέηεο πεξηπηώζεσλ νξζώλ πξαθηηθώλ γηα ην θάζε θξάηνο μερσξηζηά. 

 

Ο εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο ηνπ ENISA, θαζεγεηήο Udo Helmbrecht ζρνιηάδνληαο αλέθεξε: 

 

«Ασηή η νέα έκδοζη ηφν «Κραηικών Εκθέζεφν» προζθέρει μία απαραίηηηη απεικόνιζη ηοσ 

ηοπίοσ και ηφν σποδομών Αζθάλειας Δικηύφν και Πληροθοριών για όλα ηα κράηη μέλη ηης ΕΕ 

και ηοσ ΕΟΧ. Η ταρηογράθηζη ηης καηάζηαζης ηης πληροθοριακής αζθάλειας ηης κάθε τώρας 

προζθέρει μία βαζική πηγή πληροθοριών για ηην κοινή τρήζη ηφν ορθών πρακηικών με ηοσς 

αρμόδιοσς για ηην πολιηική και ηη λήυη αποθάζεφν.» 

 

Γηα ηηο ελεκεξσκέλεο εθζέζεηο ησλ ρσξώλ. 

 

Για ζςνενηεύξειρ: Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο, ENISA, press@enisa.europa.eu , Κηλεηό 

ηειέθσλν: +30-6948-460-143 ή Γηώξγνο Δεκεηξίνπ, Εηδηθόο Εμσηεξηθώλ Σρέζεσλ, 

Giorgos.dimitriou@enisa.europa.eu 

 

Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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