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«Η συνεργασία είναι κλειδί για την ασφάλεια στον ευρωπαϊκό κυβερνοχώρο» – 

Συμπεράσματα από την εκδήλωση του ENISA στις Βρυξέλλες (27/11) 

 

Ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ENISA, διοργάνωσε μια υψηλού επιπέδου 

εκδήλωση όπου η στενή συνεργασία σε θέματα κυβερνοχώρου και η αμοιβαία υποστήριξη 

αναγνωρίστηκαν ως βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τους 

Ευρωπαίους πολίτες, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις. 

 

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε χθες (27η Νοεμβρίου) στις Βρυξέλλες, συντονίστηκε από τον 

εκτελεστικό διευθυντή του ENISA, καθηγητή Udo Helmbrecht και συνάθροισε σημαντικές προσωπικότητες 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κλάδο τεχνολογίας υπολογιστών.  

 

Μεταξύ των συμμετεχόντων παραβρέθηκαν οι Amelia Andersdotter, Μέλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο Anthony Whelan, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής, Προϊστάμενος ιδιαίτερου γραφείου 

της Αντιπροέδρου και Επιτρόπου για τις Ψηφιακές τεχνολογίες Neelie Kroes. Στη συνάντηση 

παραβρέθηκε επίσης και ο Paul Timmers, Διευθυντής στη DG Connect. Ο κλάδος εκπροσωπήθηκε από 

τους Paul Nicholas, Γενικό Διευθυντή της Microsoft και τον Tom Koehler, Διευθύνων Σύμβουλο της 

Cassidian Cybersecurity, Γερμανία. 

 

Επί του παρόντος, ο ENISA βρίσκεται υπό τη διαδικασία ανανέωσης και αναθεώρησης της εντολής 

λειτουργίας του βάσει ενός νέου κανονισμού που βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Ο νέος κανονισμός θα επιτρέπει στον ENISA να 

προσφέρει καλύτερη υποστήριξη στις ανάγκες της Ευρώπης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Neelie Kroes, δήλωσε: «Το κλειδί για την αποτελεσματική 

ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι η συνυπευθυνότητα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων . Αυτό είναι το 

μήνυμα της παρούσας εκδήλωσης και για τον ENISA και αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από κάθε 

άλλη φορά καθώς ο ρόλος του διαδικτύου στην οικονομία και την κοινωνία συνεχίζει να σημειώνει 

ραγδαία αύξηση.» 

 

Ο καθηγητής Helmbrecht δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πληροφοριών εξαρτάται από την ασφαλή 

τεχνολογία, τους ορθά θεσπισμένους νόμους και τους συνειδητοποιημένους για θέματα ασφάλειας 

πολίτες. Η σημερινή μας εκδήλωση επισήμανε την έντονη ανάγκη για πιο στενή συνεργασία στον 

κυβερνοχώρο ώστε να οικοδομηθεί ένα ακόμη πιο ισχυρό επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, τόσο για τους πολίτες όσο και για την ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης.» 

 

http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/#section-1
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108570/AMELIA_ANDERSDOTTER.html
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/about/team/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/connect/people/index_en.htm#DirH
http://blogs.technet.com/b/security/about.aspx
http://www.eads.com/eads/int/en/news/press.20120703_cassidian_cyber_security_koehler.html
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Στο πλαίσιο της διάσκεψης, αναγνωρίστηκαν οι πρόσφατες επιτυχίες του ENISA στην οικοδόμηση 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κοινωνιών του κυβερνοχώρου. Ορισμένα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν:   

 Υποστήριξη στη σύσταση νέων εθνικών Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην 

Πληροφορική (CERT) σε Κύπρο, Ιρλανδία, Μάλτα και Ρουμανία 

 Παροχή υποστήριξης στις CERT  

 Στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη & πλέον τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο 

ασκήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο  

 Διεξαγωγή της πρώτης πανευρωπαϊκής άσκησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με τη 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα - Cyber Europe 20121 

 Συμβολή στη διεξαγωγή του πρώτου Ετήσιου Φόρουμ Ιδιωτικότητας, με την ιδιαίτερη 

υποστήριξη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ . 

 Καινοτόμος ρόλος του ENISA στην εκπόνηση των πρώτων ολοκληρωμένων εκθέσεων για τις 

παραβιάσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της Ευρώπης (σύμφωνα με το άρθρο 13α της 

κοινοτικής οδηγίας τηλεπικοινωνιών)  

Άλλα ζητήματα που εθίγησαν ήταν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για κοινά πρότυπα στην ασφάλεια του 

κυβερνοχώρου, η παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία τεχνολογίας 

των πληροφοριών για πιο αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα. Επί του παρόντος, 

άλλες αγορές, κυρίως οι ΗΠΑ, είναι πιο προηγμένες σε ό,τι αφορά τα κοινώς αναγνωρισμένα 

πρότυπα. 

 

Ο Anthony Whelan παρουσίασε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενος στην 

επικείμενη στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ενημέρωσε σχετικά με την 

πρόοδο του νέου κανονισμού για τον ENISA. 

 

Για την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης. 

Για το ιστορικό: Νέα πρόταση κανονισμού για τον ΕNISA και το status στο ΕΚ 

Για συνεντεύξεις παρακαλούμε επικοινωνήστε: Ulf Bergstrom, Εκπρόσωπος Τύπου, 

press@enisa.europa.eu: +30 6948 460 143 ή Graeme Cooper, Προϊστάμενος Δημοσίων Υποθέσεων, +30 

6951 782 268 

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

                                                           

1
 Η άσκηση ήταν η μεγαλύτερη έως τώρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με 400 συμμετέχοντες από ολόκληρη την 

Ευρώπη, εκτεθειμένη σε 1.000 προσομοιωμένα περιστατικά μαζικής κυβερνο-επίθεσης με πρωτοφανές εύρος. 

http://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2012-eu-cyber-cooperation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1239_en.htm?locale=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/0275(COD)
e-mail:press@enisa.europa.eu
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.enisa.europa.eu/

