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Η online ασφάλεια είναι προς το συμφέρον σας!  1ος ευρωπαϊκός 

μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο τον Οκτώβριο 

Τον Οκτώβριο του 2013 θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος ολοκληρωμένος ευρωπαϊκός μήνας 

για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSM) στο σύνολο της Ευρώπης. Η εκστρατεία 

βρίσκεται στη φάση του εντατικού σχεδιασμού, και συμμετέχουν περισσότεροι από 40 εταίροι 

και, προς το παρόν, ενδιαφερόμενοι φορείς από 25 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο 

οργανισμός ENISA της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο υποστηρίζει μαζί με την 

Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Neelie Kroes και τη Γενική Διεύθυνση 

για Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες (DG CONNECT) της Επιτροπής αυτόν 

τον πρώτο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με 

περισσότερες από 50 δράσεις. 

Τι είναι όμως ο ECSM;  

Ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μία εκστρατεία της Ε.Ε. που θα 

πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Στόχος του είναι: 

-η προώθηση της ασφάλειας των πολιτών στον κυβερνοχώρο,  

-η αλλαγή της αντίληψής τους για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, 

-η παροχή ενημερωμένων πληροφοριών ασφαλείας μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής 

ορθών πρακτικών. 

Δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Οι δράσεις του ECSM θα πραγματοποιηθούν στις εξής 25 χώρες (22 κράτη μέλη της Ε.Ε. και 3 

χώρες-εταίροι): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 

Μολδαβία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία 

και Φινλανδία. 

Περισσότεροι από 40 εταίροι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συμμετέχουν ενεργά στην 

εκστρατεία. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η Ευρωπόλ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το δίκτυο Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 

επαγγελματικές ενώσεις από το χώρο των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) – π.χ. η ISACA 

και η Ένωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ISSA – καθώς και εκπρόσωποι του κλάδου. 



  

 

 

2013/09/10 

EPR09/2013 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

www.enisa.europa.eu 

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe 

Securing Europe’s Information Society 

The European Union Agency for Network and Information Security 

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

 

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν βιντεοσκοπημένα, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά talk show και 

προγράμματα, διαλέξεις, εργαστήρια εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις, online παιχνίδια και 

εκθέσεις σε όλες τις χώρες του ECSM. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, διοργανώνεται αριθμός-

ρεκόρ δράσεων: (15), ενώ στην Ιρλανδία θα ιδρυθεί ένα Κέντρο Ψυχολογικής Έρευνας για τον 

Κυβερνοχώρο. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολίασε: «Ο ENISA είναι ένας 

φορέας που προωθεί τη γνώση  για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η εκστρατεία του ευρωπαϊκού 

μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μας δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών και αύξησης των αποτελεσμάτων της δουλειάς που κάνουν οι κοινότητες ασφαλείας. 

Το θέμα είναι η ασφάλειά σας και το συμφέρον σας - η online ασφάλεια προϋποθέτει την ενεργό 

συμμετοχή σας». 

Προσέθεσε επίσης: «Σε μία περίοδο όπου η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο γίνεται ολοένα και 

σημαντικότερη για την κοινωνία και την οικονομία, η πρόκληση είναι να ανανεώσουμε τις 

δεξιότητες των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να βελτιώσουμε την 

εμπιστοσύνη στις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και επικοινωνιών που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα». 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστότοπος http://cybersecuritymonth.eu/ Twitter @enisa_eu 

και @CyberSecMonth #OctoberNIS #CyberSecMonth 

Για συνεντεύξεις: Graeme Cooper, Επικεφαλής Μονάδας Δημόσιων Υποθέσεων, 

graeme.cooper@enisa.europa.eu, κινητό: +30 6951 782 268, ή Daria Catalui, υπεύθυνη 

επικοινωνίας για τον ECSM stakeholderrelations@enisa.europa.eu   

Γενικό πλαίσιο: 

 Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, σημείο δράσης 32 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ρητά 

έναν ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 «Ένας ανοιχτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος» Στρατηγική της Ε.Ε. για την 

Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, σελίδα 8 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667 

Έκθεση ENISA 2012:  

 

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

http://cybersecuritymonth.eu/
https://twitter.com/enisa_eu
https://twitter.com/CyberSecMonth
mailto:graeme.cooper@enisa.europa.eu
mailto:stakeholderrelations@enisa.europa.eu
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=190
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/fiche-dae.cfm?action_id=190
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1667
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/deliverables/2012
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/
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