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Ενδιάμεση έκθεση για τον πρώτο Ευρωπαϊκό Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: 

Επιτυχημένο Ξεκίνημα 

Στα μέσα του πρώτου Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSM), η πιλοτική 

εκστρατεία αριθμεί ήδη 1.986.270 μέλη από ολόκληρη την Ευρώπη στο Facebook. Επιπλέον, μια ειδική 

εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με το Μήνα για την Ασφάλεια πραγματοποιήθηκε ανά δύο ημέρες σε 

κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. 

Κατά το δεύτερο μισό του πρώτου Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, χιλιάδες θεατές 

είδαν το βίντεο ECSM που κυκλοφόρησε ο ENISA, το οποίο παρουσιάζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με 

μια ανάλαφρη, διασκεδαστική διάθεση. Το βίντεο προβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ανταλλάσσουν 

οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο και υπενθυμίζει με ευφυή τρόπο ότι πρέπει να είστε 

προσεκτικοί σε ό,τι δημοσιοποιείτε, πχ. δηλώνοντας ηλεκτρονικά ότι βρίσκεστε μακριά αποτελεί πρόσκληση 

για διαρρήκτες. Ο ECSM διεξάγεται όλο τον Οκτώβριο και διοργανώνεται από οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Τσεχική Δημοκρατία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 

Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από 

τον ENISA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι βασικές δραστηριότητες, μέχρι στιγμής, περιλαμβάνουν: 

 Στην Πορτογαλία: 300 επαγγελματίες από περισσότερες από 75 επιχειρήσεις και οργανισμούς 

παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις τους. 

 Στη Νορβηγία: 13 εκδηλώσεις και εκστρατείες κοινωνικών δικτύων είναι προγραμματισμένες. 

 Στην Ισπανία: Στη Λεόν, 122 μαθητές παρακολούθησαν διαλέξεις για την ασφάλεια του διαδικτύου 

και των κοινωνικών δικτύων, με επίκεντρο εφήβους, γονείς και δασκάλους. Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε διήγηση παραμυθιών και έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο «Τι γνωρίζετε για την 

ασφάλεια» για παιδιά 5 έως 12 ετών. 

 Στο Λουξεμβούργο: Ένα περίπτερο για την ασφάλεια της πληροφορικής, στο πλαίσιο της ετήσιας 

Φθινοπωρινής Έκθεσης διάρκειας εννέα ημερών, προσέλκυσε περισσότερους από 1.000 επισκέπτες το 

πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο, αδειάζοντας το περίπτερο από προωθητικό υλικό και καθιστώντας το 

πρωτοσέλιδο του Wort το μεγαλύτερο της ημέρας! 

 Στη Σλοβενία: Δύο stand-up κωμικοί από τη Σλοβενία πρωταγωνιστούν σε τρία τηλεοπτικά 

προγράμματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Η εθνική εκστρατεία εγκαινιάστηκε στις 17 Οκτωβρίου, με 

την αναμετάδοση τηλεοπτικών διαφημίσεων (η τηλεθέαση των οποίων ξεπέρασε το 70% του 

πληθυσμού) και την έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας στο Facebook.  

 

Οι παρακάτω εκδηλώσεις ξεκινούν τώρα για το δεύτερο εξάμηνο του ECSM: 

 

 Ηνωμένο Βασίλειο: Μια περιοδεύουσα παράσταση με προορισμό πέντε μεγάλες πόλεις (Κάρντιφ, 

Λονδίνο, Λιντς, Εδιμβούργο και Μπέλφαστ) ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας «Καταστείτε ασφαλείς διαδικτυακά». Το θέμα είναι «Κάντε κλικ & Πείτε» και 

περιλαμβάνει συμβουλές διαδικτυακής ασφάλειας για φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και γείτονες.  

 Τσεχική Δημοκρατία: Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη διαδικτυακή προστασία των 

παιδιών με τη συμμετοχή Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, διαδικτυακών ανοιχτών τηλεφωνικών 

γραμμών στην Τσεχία, Ομάδων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών στην Πληροφορική (CSIRT) και 

http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/o-protos-europaikos-menas-gia-ten-asphaleia-ston-kubernokhoro-xekinaei-semera-sten-europe
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/czech-republic
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/luxembourg
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/norway
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/romania
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/slovenia
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/spain
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/portugal
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/United%20Kingdom
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/United%20Kingdom
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/czech-republic
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ενδιαφερομένων από τον κλάδο. Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εκστρατείες μέσω διαδικτύου ή άλλων 

μέσων. 

 Ρουμανία: Το συνέδριο «Απειλές στον Κυβερνοχώρο 2012» και εκστρατείες κοινωνικών δικτύων με 

συμβουλευτική ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν σύντομα. 

 

Ιστορικό:  

Υλικό ECSM  

 

Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σημείο Δράσης 32 

 

Για συνεντεύξεις: Ulf Bergström, Εκπρόσωπος Τύπου, Κινητό τηλέφωνο: +30 694846043, 

press@enisa.europa.eu ή Isabella Santa, Εμπειρογνώμων, awareness@enisa.europa.eu 

 

Ακολουθήστε μας σε Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube και RSS feeds 

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

http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/  

www.enisa.europa.eu 

 

http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/pilots/romania
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/ecsm-material/video-clip
mailto:press@enisa.europa.eu
mailto:awareness@enisa.europa.eu
http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
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http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
http://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
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http://www.enisa.europa.eu/

