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Τν «νηθνζύζηεκα» δηαζύλδεζεο δηαδηθηύνπ – Έθζεζε Οξγαληζκνύ 

ηεο ΕΕ πξνζδηνξίδεη ηνπο θύξηνπο θηλδύλνπο πνπ απεηινύλ ηελ 

αλζεθηηθή δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο. 
 

Ο Οξγαληζκόο ηεο ΕΕ γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρώξν, ENISA (Επξσπατθόο 

Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα Δηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ), εθδίδεη λέα έθζεζε ζρεηηθά 

κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ «νηθνζπζηήκαηνο» δηαζύλδεζεο δηαδηθηύνπ. Επίθεληξν ηεο 

ελ ιόγσ έθζεζεο είλαη ην πνιύπινθν «νηθνζύζηεκα» ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ δηθηπαθώλ 

ζηξσκάησλ πνπ απνηεινύλ ην δηαδίθηπν. Σηελ έθζεζε πξνζδηνξίδεηαη κηα ζεηξά 

πξνβιεκαηηζκώλ, κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ηεο απνθάιπςεο ηνπ εληππσζηαθνύ 

ειιείκκαηνο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηεο ππνδνκήο ηνπ 

δηαδηθηύνπ. Σην πιαίζην ηεο κειέηεο ζπληζηάηαη, επίζεο, ε δηεξεύλεζε ησλ ζπκβάλησλ 

από αλεμάξηεην θνξέα κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ επηηπρηώλ θαη ησλ 

απνηπρηώλ. 

 

Μέρξη ζήκεξα ην δηαδίθηπν έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά αλζεθηηθό. Οη επηπηώζεηο αθόκε θαη 

κεγάιωλ θαηαζηξνθώλ, όπωο ε «9/11», πεξηνξίζηεθαλ ζε ηνπηθό κόλν επίπεδν. Πόζν, 

όκωο, ζα δηαξθέζεη απηή ε αλζεθηηθόηεηα; Σήκεξα, κηα ζπζηεκηθή θαηάξξεπζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ ζα πξνθαινύζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε αξθεηνύο ηνκείο, όπωο ε ελέξγεηα, νη 

κεηαθνξέο, ν ρξεκαηννηθνλνκηθόο ηνκέαο, ν ηνκέαο ηεο πγείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

Η ζθόπηκε, κνλόπιεπξε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ απνηειεί πξαγκαηηθή απεηιή 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή επεκεξία θαη κπνξεί λα πιήμεη ζνβαξά ην δηθαίωκα ηωλ 

πνιηηώλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, όπωο επηζεκαίλεηαη ζηελ 

πξόζθαηε θνηλή αλαθνίλωζε ηεο ΕΕ COM(2011)200. 

 

Τν δηαδίθηπν δελ δηαζέηεη θεληξηθό Επηρεηξεζηαθό Κέληξν Δηθηύνπ. Η αλνηρηνύ ηύπνπ θαη 

απνθεληξωκέλε νξγάλωζε απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη είλαη απνιύηωο 

απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ. Εληνύηνηο, πθίζηαηαη 

κηα ζεηξά πξνβιεκάηωλ. 

 Τν δηαδίθηπν είλαη επάιωην ζε ηερληθά πξνβιήκαηα, θηλδύλνπο, θπβεξλνεπηζέζεηο θαη 

ηαπηόρξνλεο δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηαδηθηύνπ ζα κπνξνύζε 

λα δηαηαξαρζεί ζε ζεκαληηθό βαζκό ιόγω άιιωλ πξνβιεκάηωλ, π.ρ. ζηελ ηξνθνδνζία 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.  

 Η πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηεο ππνδνκήο ηνπ δηαδηθηύνπ ή ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αμηνζεκείωηα πεξηνξηζκέλε. 

 Η αμηνπηζηία θαη ε νηθνλνκία αιιειεπηδξνύλ κε ελδερνκέλωο νιέζξηνπο ηξόπνπο, θαη 

πηζαλό απνηέιεζκα κηα «ηξαγωδία ηωλ θνηλώλ αγαζώλ» γηα ην νηθνζύζηεκα ηωλ 

δηαζπλδέζεωλ. 
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«Η ζηαζεξόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη δωηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία ηωλ ζύγρξνλωλ 

θνηλωληώλ θαη, ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ην εάλ νη εθαξκνδόκελνη ζήκεξα 

κεραληζκνί αλζεθηηθόηεηαο ζα είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη ζην πιαίζην κειινληηθώλ 

θξίζεωλ», δειώλεη ν θαζεγεηήο Udo Helmbrecht, Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο ηνπ ENISA. 

 

Σηελ έθζεζε εμεηάδεηαη ην εάλ νη ζεκεξηλνί κεραληζκνί αλζεθηηθόηεηαο ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί θαη ζην κέιινλ, θαη ν Οξγαληζκόο ππνβάιεη κηα ζεηξά πξνηάζεωλ γηα ηε 

δηαζθάιηζή ηεο, π.ρ.: 

 Τε δηεξεύλεζε ηωλ ζπκβάληωλ πξέπεη λα δηεμάγεη αλεμάξηεηνο θνξέαο, κε ζθνπό ηελ 

θαηαλόεζε ηνπ ραξαθηήξα ηωλ επηηπρηώλ θαη ηωλ απνηπρηώλ. 

 Είλαη απαξαίηεηε ε δηεμαγωγή βαζηθήο έξεπλαο όζνλ αθνξά π.ρ. ηε δηαηνκεαθή 

δξνκνιόγεζε, ηε κεραληθή θίλεζεο, ηελ αλαθαηεύζπλζε θαη ηεξάξρεζε ηεο θίλεζεο, 

ηδίωο ζηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο. 

 Επηβάιιεηαη ν πξνζδηνξηζκόο θαη ε ηήξεζε ηωλ νξζώλ πξαθηηθώλ, π.ρ. ε παξνρή 

πνηθίιωλ ππεξεζηώλ (πινπξαιηζκόο), νη πξαθηηθέο ειέγρνπ θαη ν αλεμάξηεηνο έιεγρνο 

ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηωλ πξωηνθόιιωλ. 

 

Γηα ελεκέξσζε: 

 

Σρέδην δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ππνδνκώλ πιεξνθνξηώλ δωηηθήο ζεκαζίαο (CIIP)  

 

Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην  

 

Αλαθνίλωζε ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο COM (2011) 200 Final 

 

 

Η πιήξεο έθζεζε: 

 

http://www.enisa.europa.eu/act/res/other-areas/inter-x  

 

 

Γηα ζπλεληεύμεηο ή γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Ulf Bergstrom, Εθπξόζωπνο ηύπνπ, 

ENISA, press@enisa.europa.eu , Κηλεηό: +30-6948-460-143, ή Παλαγηώηεο Τξηκίληδηνο, 

Εκπεηξνγλώκωλ, ENISA, panagiotis.trimintzios@enisa.europa.eu  

 

Μεηάθξαζε. Η έθδνζε ζηα αγγιηθά είλαη ε κόλε έγθπξε. 
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