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Οξγαληζκόο ηεο Ε.Ε. αλαγλωξίδεη ηα θίλεηξα θαη ηηο δπζθνιίεο γηα 

ηε δηακνηξαδόκελε ρξήζε πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ζηνλ 

θπβεξλνρώξν ζηελ Επξώπε 

Ο επξωπαϊθόο νξγαληζκόο «αζθάιεηαο ηνπ θπβεξλνρώξνπ», ENISA, ήηνη ν Επξωπαϊθόο 

Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα Δηθηύωλ θαη Πιεξνθνξηώλ, θπθινθόξεζε κηα λέα κειέηε 

ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνύο θαη ηα θίλεηξα πνπ παξνπζηάδνληαη, πνπ απνκαθξύλνπλ ή 

εληζρύνπλ ηε δηακνηξαδόκελε ρξήζε πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρώξν. Έλα 

από ηα δεηήκαηα πνπ δηαπηζηώλνληαη ζηελ  έθζεζε  απηή είλαη όηη ηα πην ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο είλαη ηα νηθνλνκηθά, παξά νη άιινη παξάγνληεο πνπ 

ππνδεηθλύνληαη  απόηελ αθαδεκαϊθή βηβιηνγξαθία. 

Η ζεκαζία ηεο από θνηλνύ ρξήζεο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Πξνζηαζία Κξίζηκωλ 

Πιεξνθνξηαθώλ Υπνδνκώλ -CIIP-αλαγλωξίδεηαη επξέωο από ηηο θνηλόηεηεο ηωλ ηερληθώλ, 

ηωλ ζπγγξαθέωλ πνιηηηθώλ αζθάιεηαο θαη ηωλ επαγγεικαηηώλ. Ο Οξγαληζκόο εξεύλεζε 

νκάδεο πνπ γλωξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δηακνηξαζκνύ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ ηωλ κειώλ ηνπο, 

όπωο ην θέληξν Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ (IE) θαη ηα Κέληξα Αλάιπζεο Κνηλήο Χξήζεο 

Πιεξνθνξηώλ (ISAC). Η έθζεζε αλαγλωξίδεη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θξαγκνύο θαη θίλεηξα 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηωλ νκάδωλ απηώλ ζε ζρέζε κε ηελ Πξνζηαζία Κξίζηκωλ 

Πιεξνθνξηαθώλ Υπνδνκώλ. Η έξεπλα απηή δηαθέξεη από άιιεο εθζέζεηο θαζώο εζηηάδεη ζηηο 

εκπεηξίεο ηωλ επαγγεικαηηώλ.  Η κειέηε απηή νινθιεξώζεθε κέζω ηξηώλ ζηαδίωλ: έγηλε 

εθηελήο έξεπλα θαη αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά 

από ζπλεληεύμεηο κε αξκόδηα πξόζωπα θαη κηα άζθεζε δύν θάζεωλ κε ηελ ηερληθή Delphi 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηώλ θαη 

Δηθηύωλ.  

Πνιινί από ηνπο θξαγκνύο θαη ηα θίλεηξα πνπ αλαγλωξίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

κηθξή ζεκαζία γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηα ζηειέρε πνπ εξγάδνληαη ζε θέληξα Αληαιιαγήο 

Πιεξνθνξηώλ. Αληίζεηα,  νπζηαζηηθά θίλεηξα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ζεωξνύληαη ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα ( εμνηθνλόκεζε θόζηνπο), ηα θίλεηξα πνηόηεηαο, αμίαο θαη ρξήζεο ηωλ 

δηακνηξαδόκελωλ πιεξνθνξηώλ. Οη βαζηθνί θξαγκνί ώζηε λα κελ επηηεπρζεί ν δηακνηξαζκόο 

ηωλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε ρακειή πνηόηεηά ηνπο, ε θαθή δηαρείξηζε ή/θαη θίλδπλνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο. 

Ο Οξγαληζκόο θαηέιεμε ζε 20 πξνηάζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο απνδέθηεο, όπωο 

γηα παξάδεηγκα:  

 Τα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ κηα εζληθή πιαηθόξκα γηα ηε δηακνηξαδόκελε 

ρξήζεο πιεξνθνξηώλ ζε ζπλεξγαζία, πάληα, κε άιια θξάηε κέιε. 

 Ο ηδηωηηθόο ηνκέαο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε δηαθάλεηα ζηνπο κεραληζκνύο 

θνηλήο ρξήζεο πιεξνθνξηώλ, θαη λα βειηηώλεη ηα κέηξα εηνηκόηεηαο κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη 
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  Η εξεπλεηηθή θαη ε αθαδεκαϊθή θνηλόηεηα  ζα πξέπεη λα πνζνηηθνπνηήζεη ην όθεινο θαη 

ην θόζηνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ εζληθή πιαηθόξκα, αλαιακβάλνληαο ηε κειέηε 

πεξηπηώζεωλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν απνθπγήο ηωλ επηζέζεωλ ή ηνλ πεξηνξηζκό  ν 

αληίθηππνο απηώλ. 

 Τα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Ε.Ε. θαη ν ENISA ζα πξέπεη λα ζεζπίζνπλ κηα παλεπξωπαϊθή 

πιαηθόξκα δηακνηξαζκνύ πιεξνθνξηώλ γηα ηα θξάηε κέιε θαη ηδηώηεο Επξωπαϊθή 

εηαηξηθή ζπλεξγαζία δεκόζηνπ-ηδηωηηθνύ ηνκέα γηα ηελ ηθαλόηεηα απνθαηάζηαζεο 

(EP3R) ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο απνηειεί ηε βαζηθή πξωηνβνπιία δηακόξθωζεο 

πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα απηό. 

Ο Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηεο ENISA, Δξ. Udo Helmbrecht, ζρνιηάδεη: 

«Η δηακοηραδόκελε τρήζε πιεροθορηώλ αποηειεί αθρογωληαίο ιίζο γηα ηε βειηίωζε ηες 

προζηαζίας ηωλ θρίζηκωλ πιεροθορηαθώλ σποδοκώλ - CIIP, ποσ είλαη δωηηθής ζεκαζίας γηα 

ηελ εσρωπαϊθή οηθολοκία θαη ηης επηθοηλωλίες ζηελ Εσρώπε». 

Γηα ηελ πιήξε κειέηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ πξνηάζεωλ    

http://www.enisa.europa.eu/act/res/policies/good-practices-1/information-sharing-exchange  

Γηα ζπλεληεύμεηο: Παξαθαινύκε επηθνηλωλήζηε κε ηνλ Δξ. Επάγγειν Οπδνύλεο, Αλώηεξνο 

εκπεηξνγλώκνλαο – Πνιηηηθέο αζθάιεηαο δηθηύωλ: resilience-policies@enisa.europa.eu  ή κε 

ηνλ Ulf Bergstrom, Εθπξόζωπνο, ENISA, press@enisa.europa.eu , Κηλεηό ηειέθωλν: + 30-

6948-460143 

 
Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξωηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή. 
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