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Επιτυχημένη συνεργασία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο – Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για τις ΜΜΕ και τους πολίτες της ΕΕ. Ο 

Οργανισμός ENISA της ΕΕ δημοσιεύει δύο νέες εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης Προειδοποίησης (EISAS) 

Ο Οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διενήργησε ένα Μεγάλης 

Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών και Έγκαιρης 

Προειδοποίησης (EISAS), ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της ΕΕ να είναι καλύτερα 

προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις απειλές του κυβερνοχώρου. Η Έκθεση σχετικά με το 

Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το EISAS περιγράφει λεπτομερώς τις επιτυχημένες 

δράσεις του EISAS και προσδιορίζει την οικονομική ωφέλεια της ευρωπαϊκής συνεργασίας για 

την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ενώ ο Ενημερωμένος Οδικός Χάρτης του EISAS προβλέπει 

μελλοντικές δράσεις για το EISAS. 

 

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ (59%) 

αισθάνονται απροετοίμαστοι να προστατεύσουν τα στοιχεία τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, την 

ευθύνη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο την έχουν συνήθως οι ειδικοί που εφαρμόζουν 

τεχνικές λύσεις. Οι πολίτες και οι ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) μένουν στο περιθώριο 

αυτής της δράσης, παρά το γεγονός ότι η ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών για την 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί «την πρώτη γραμμή άμυνας» ενάντια στις απειλές του 

κυβερνοχώρου. 

Στο Μεγάλης Κλίμακας Πιλοτικό Έργο για το EISAS συμμετείχαν εθνικές και κυβερνητικές Ομάδες 

Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που 

ασχολούνται με την ευαισθητοποίηση σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ – τη Γερμανία, την 

Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ισπανία –, καθώς και στη Νορβηγία. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο 

πιλοτικό έργο συνεργάστηκαν σε διασυνοριακές προσπάθειες ευαισθητοποίησης. Αυτό έδωσε 

στους πολίτες και τις ΜΜΕ τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να προστατευθούν από 

σοβαρές απειλές του κυβερνοχώρου: δίκτυα botnet («μολυσμένοι» υπολογιστές που 

χρησιμοποιούνται για κακόβουλη δράση), κλοπή ταυτότητας και social engineering («κυβερνο-

ψάρεμα»). Το υλικό ευαισθητοποίησης μεταφράστηκε, προσαρμόστηκε και διαδόθηκε στο 

κοινό-στόχο σε κάθε κράτος μέλος. Τέλος, το πιλοτικό έργο μεταβίβασε κατάλληλες 

πληροφορίες για την ασφάλεια σε περισσότερους από 1.700 ευρωπαίους πολίτες και 

υπαλλήλους, χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιους δικτυακούς τόπους και 

https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/other-work/eisas_folder/eisas-large-scale-pilot/
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/other-work/eisas_folder/eisas-large-scale-pilot/
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/other-work/eisas_folder/eisas-enhanced-roadmap-2012/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_390_en.pdf
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στοχοθετημένους καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων ως διαύλους επικοινωνίας για να 

απευθυνθεί στους πολίτες και τις ΜΜΕ στην ΕΕ. 

 

Το πιλοτικό έργο απέδειξε ότι η προσέγγιση του EISAS, που συνίσταται στην ευρωπαϊκή 

συνεργασία για την ευαισθητοποίηση, είναι αποτελεσματική. Τα επιτυχή αποτελέσματα του 

πιλοτικού έργου πρέπει τώρα να διατηρηθούν από έναν φορέα μεσιτείας. Στο πιλοτικό έργο, 

το ρόλο αυτό τον είχε ο ENISA, αλλά τώρα πρέπει να μεταβιβασθεί σε μια συνεργάσιμη 

κοινότητα πρόθυμων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο NISHA (Network for Information Sharing 

and Alerting – Δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης) της Γενικής 

Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ένας πολλά υποσχόμενος υποψήφιος για αυτού του 

είδους τη μεσιτεία πληροφοριών.  

Το 2013, ο ENISA θα υποστηρίξει το EISAS διενεργώντας μια έρευνα για να προσδιοριστούν οι 

κατάλληλοι φορείς και η οργάνωση για την πλήρη ανάπτυξή του. 

Ο καθηγητής Udo Helmbrecht, Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, παρατήρησε: «Κανένα τείχος 

προστασίας και καμία πολιτική ασφαλείας δεν μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά 

τους χρήστες, εκτός αν οι ίδιοι οι χρήστες γνωρίζουν τους κινδύνους. Για το λόγο αυτό, το 

πιλοτικό έργο EISAS είναι σημαντικό για τους πολίτες και τις ΜΜΕ στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τις 

ΜΜΕ, που συνιστούν το 98% της ευρωπαϊκής οικονομίας.» 

 

Για την Έκθεση σχετικά με το Μεγάλης Κλίμακας Έργο για το EISAS 

Για τον  Οδικό Χάρτη EISAS 2012 

Πληροφοριακά έγγραφα:  

Βασικό σύνολο εργαλείων EISAS 2011. Στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.  

Για συνεντεύξεις: Ulf Bergstrom, Εκπρόσωπος Τύπου, press@enisa.europa.eu, κινητό: +30 6948 

460 143, ή Romain Bourgue, Εμπειρογνώμων, opsec@enisa.europa.eu 

Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη. 
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