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Αναγκαία η επείγουσα δράση για να καταπολεμηθούν οι αναδυόμενες τάσεις 

επίθεσης στον κυβερνοχώρο 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ για την ασφάλεια 

στον κυβερνοχώρο εξέδωσε σήμερα έκτακτο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 

– ένα νέο πεδίο για τα παλιά όπλα» που αναλύει και παρακολουθεί τις πρόσφατες επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο. Οι τελευταίες στοχευμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον κυβερνητικών 

οργανώσεων και σημαντικών εταιρειών καταδεικνύουν την ανάγκη μεγαλύτερης ενημέρωσης και 

τεχνογνωσίας σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 

Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) της ΕΕ. 

Ο Οργανισμός προτρέπει τις επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές οργανώσεις στην Ευρώπη να αναλάβουν 

επείγουσα δράση για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αναδεικνύει αρκετά ζητήματα, 

όπως την έλλειψη συνόρων του κυβερνοχώρου, τα ανεπιτυχή μέτρα ασφαλείας και τα ζητήματα 

ασφαλείας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάνει επίσης αρκετές συστάσεις, για παράδειγμα να 

εστιαστεί περισσότερο η προσοχή στην πρόληψη και να εξεταστούν ασφαλέστερες επικοινωνιακές λύσεις. 

Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht, εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, σχολίασε ως εξής το τελευταίο κύμα 

επιθέσεων στον κυβερνοχώρο:  «Πασίγνωστες μέθοδοι επίθεσης στον κυβερνοχώρο, όπως το ηλεκτρονικό 

«ψάρεμα» τύπου spear, είναι ακόμα πολύ αποτελεσματικές. Ωστόσο, πολλά μπορούν να γίνουν για να 

αντιμετωπιστούν αυτές οι επιθέσεις: να επισταθεί η προσοχή των χρηστών στις παγίδες, και να 

διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται καλύτερα μέτρα ασφαλείας.  

Στον κυβερνοχώρο, είναι δύσκολο να είναι κανείς σίγουρος για την προέλευση των επιθέσεων, και γι' αυτό 

η προσοχή θα έπρεπε να εστιάζεται στην πρόληψη και το μετριασμό τους, ανεξάρτητα από το πού έχουν 

τη βάση τους οι εισβολείς».   

Εκτός από το έκτακτο ενημερωτικό δελτίο για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, στις άλλες πρόσφατες 

δημοσιεύσεις του ENISA περιλαμβάνεται και μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του τρέχοντος τοπίου των 

απειλών στον κυβερνοχώρο. 

Για το πλήρες έκτακτο ενημερωτικό δελτίο του ENISA  

Για συνεντεύξεις επικοινωνήστε με τον: Graeme Cooper, Διευθυντή Δημοσίων Υποθέσεων, 

graeme.cooper@enisa.europa.eu ή κινητό: +30 6951 782 268, ή με το Δόκτορα Λούη Μαρίνο, 

louis.marinos@enisa.europa.eu 

Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική.  
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/ 
www.enisa.europa.eu 
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