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Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: Η επίτροπος της ΕΕ Neelie Kroes επισκέπτεται για πρώτη φορά 

τα νέα γραφεία του ENISA στην Αθήνα 

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος υπεύθυνη για τις ψηφιακές 

τεχνολογίες, Neelie Kroes, επισκέφθηκε σήμερα Τρίτη 9 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά τα 

γραφεία του ENISA στην Αθήνα. 

Μεταξύ των σημείων της ημερήσιας διάταξης ήταν: 

 Η συζήτηση για τις προοπτικές του πολιτικού πλαισίου και οι τεχνικές τάσεις στην παγκόσμια 

και ευρωπαϊκή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς και ο ρόλος του ENISA 

 Μια επισκόπηση των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού το 2013 

 Μια επισκόπηση του προγράμματος εργασίας για το 2014, το οποίο επικεντρώθηκε: 1. Στην 

υποστήριξη της ανάπτυξης της πολιτικής για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2. Στην υποστήριξη της ευρωστίας και την αύξηση της ικανότητας 

ασφάλειας, 3. Στην υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του ENISA, 

καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια του ENISA  για το 2014 όπως: 

o Η εμπειρία του ENISA σχετικά με την αναφορά περιστατικών και πως θα μπορούσε να 

επωφεληθεί από αυτή η Οδηγία για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (NIS 

Directive) 

o Οι πτυχές της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών των “έξυπνων ” υποδομών (Ευφυή 

Ηλεκτρικά Δίκτυα-Smart Grids, Έξυπνες πόλεις και Έξυπνα σπίτια) 

o Χρήση της ασφάλειας των πληροφοριών για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής 

o Υποστήριξη των Ομάδων Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών στην Πληροφορική (CERTs) 

– Ανάπτυξη ικανοτήτων και συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου 

o Συνεργασία, σχέδια, ασκήσεις και στρατηγικές για την ανθεκτικότητα των δικτύων και 

την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

o Ο Ευρωπαϊκός Μήνας για την ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSM) και   

o Το υπολογιστικό νέφος - Cloud computing 

Τέλος, η Επίτροπος Kroes συναντήθηκε με το προσωπικό του ENISA και σημείωσε: 
“ Το έργο του ENISA είναι πιο σημαντικό από ποτέ.  Καλώ τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να 
συνεργαστούν με τους εμπειρογνώμονες  του ENISA κατά τη διάρκεια του 2014 για να χτίσουν 
εμπιστοσύνη ως προς τις υπηρεσίες τους. Για πολλούς, αυτό θα περιλαμβάνει προσπάθεια ώστε 
να συμβαδίσουν με τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως. Και για τις νέες επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν το ξεκίνημα τους κατά το 2014 το μήνυμα μου είναι να ξεκινήσουν με το δεξί- με 
ασφαλείς πρακτικές και με κατανόηση του πώς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους καθώς και τις 
ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου.”  
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Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht σχολίασε: “Είναι πολύ μεγάλη 
τιμή για μας, να μας επισκέπτεται η Επίτροπος Kroes στην Αθήνα. Είμαι χαρούμενος  που το 2013, 
ο Οργανισμός κατάφερε να μεταφέρει επιτυχώς μέρος του προσωπικού του και να εγκαθιδρύσει 
το νέο γραφείο χωρίς διακοπές στη λειτουργία του. Ο νέος κανονισμός λειτουργίας και το 
γραφείο στην Αθήνα σημαίνουν πως ο ENISA μπορεί πλέον να είναι πιο αποτελεσματικός και 
ευέλικτος. Αυτή είναι μια εξαιρετική είδηση για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου στην Ευρώπη. 
Το 2014, θα εργαστούμε πιο στενά με την ΕΕ, τα Κράτη Μέλη και τη Europol  για το έργο μας της 
πρόληψης και προετοιμασίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

 
Γενικές πληροφορίες: Από το 2009, η Ελληνική πολιτεία έχει γενναιόδωρα προσφέρει στον 
Οργανισμό ένα γραφείο συναντήσεων (bureau du passage) στην Αθήνα. Το γραφείο, έγινε 
λειτουργικό το 2013,  και επίσημα, σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας, μέρος του 
προσωπικού εγκαταστάθηκε εκεί.  Ο στόχος είναι η μείωση των εξόδων των αποστολών και του 
“αποτυπώματος” του άνθρακα (carbon “footprint”), η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η 
ταύτιση των αναγκών του Οργανισμού όσον αφορά την ευελιξία. 
 
Η στρατηγική για την ασφάλεια του Κυβερνοχώρου της Ευρώπης και η προτεινόμενη Οδηγία για 
την Ασφάλεια των Δικτύων και των Επικοινωνιών. Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας του ENISA 
526/2013. Οδηγίες για το γραφείο του ENISA στην Αθήνα. 
 
 

Για συνεντεύξεις; Ulf Bergström, Εκπρόσωπος, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, κινητό: + 30 6948 460 

143, ή Ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Mr Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-

GORDEJUELA@ec.europa.eu, Tel.: +30 210 727211 

 

Μετάφραση. Η μόνη επίσημη έκδοση είναι η αγγλική. 
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