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Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: 

Υπεγράφη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ 

ENISA και Ευρωπόλ 

 

Οι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και της 
Ευρωπόλ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στο επιτελείο της Ευρωπόλ στη Χάγη, 
προς διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης στον αγώνα κατά 
του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.  
 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σκοπός της συμφωνίας είναι να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Κέντρου της 
για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο (EC3), και του ENISA, ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η συμφωνία 
αυτή δεν καλύπτει την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. 
 
Η συνεργασία δύναται, ειδικότερα, να συμπεριλαμβάνει:  

 ανταλλαγή συγκεκριμένης γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης, 

 εκπόνηση γενικών εκθέσεων για την επικρατούσα κατάσταση, 

 εκθέσεις που προκύπτουν από στρατηγικές αναλύσεις και βέλτιστη πρακτική, 

 ενίσχυση ικανοτήτων μέσω κατάρτισης και ενημέρωσης, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ. 

 
Ο ENISA είναι μέρος της Επιτροπής Προγραμματισμού του EC3, και αντιστοίχως το EC3 είναι μέρος της 
Μόνιμης Ομάδας Φορέων του ENISA, η οποία συμβουλεύει τον Διευθυντή (του ENISA) επί του ετήσιου 
Προγράμματος Εργασίας και των προτεραιοτήτων. Ο ENISA και το EC3 συνεργάζονταν πάντα στενά 
προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ και να μειώσουν το έγκλημα 
στον κυβερνοχώρο. Το μέχρι στιγμής έργο τους περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη κοινού εγγράφου 
που αφορά στον μετριασμό των δικτύων προγραμμάτων ρομπότ (Botnet), τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό 
Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, ασκήσεις στον κυβερνοχώρο όπως η CyberEurope, τη σύνταξη 
οδηγού ορθής πρακτικής για τις Ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT), καθώς 
και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ CERT/Αρχών επιβολής του νόμου μέσω διαφόρων εργαστηρίων και 
συνεδρίων.   
 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, και ο Διευθυντής της Ευρωπόλ, Rob 
Wainwright, προέβησαν σε κοινή δήλωση: «Η παρούσα συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στον αγώνα 
εναντίον όλο και πιο ικανών εγκληματιών του κυβερνοχώρου, οι οποίοι επενδύουν περισσότερο χρόνο, χρήμα 
και ανθρώπους σε στοχευμένες επιθέσεις. Η συμφωνία μας επιδεικνύει την αδιασάλευτη δέσμευσή μας να 
συμβάλουμε από κοινού, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων εμπειρογνωμοσύνης μας, καθώς επίσης να 
στηρίξουμε ο ένας το έργο του άλλου στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν ασφαλέστερο 
ηλεκτρονικό χώρο. Τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο εκτιμάται ότι κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία 
περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως

1
, ενώ με τη στενότερη συνεργασία μας και την 

ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης ενισχύουμε τις δυνατότητες της Ευρώπης για καταπολέμηση των 
εγκληματιών του κυβερνοχώρου». 
 
 

http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/structure-organization/executive-director/the-executive-director
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/rob_wainwright_profile1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/rob_wainwright_profile1.pdf
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Γενικό πλαίσιο 
Ο ENISA αποτελεί φορέα εμπειρογνωμοσύνης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με τα 
κεντρικά γραφεία του στο Ηράκλειο και γραφείο στην Αθήνα, συνεπικουρώντας τα κράτη μέλη της ΕΕ, την 
Επιτροπή και όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να αντιμετωπίσουν αλλά και να αποτρέψουν προβλήματα 
που αφορούν στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών.  
* Η Ευρωπόλ, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, με έδρα τη Χάγη στις Κάτω Χώρες, είναι αρμόδια για τη 
συνεργασία των Αρχών επιβολής του νόμου σε επίπεδο ΕΕ, την ενίσχυση των δράσεων των κρατών μελών για 
την αποτροπή και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών 
μορφών εγκληματικότητας που πλήττουν δυο ή περισσότερα κράτη μέλη (Απόφαση του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ). Το EC3, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, το οποίο φιλοξενείται 
από την Ευρωπόλ, αποτελεί το επίκεντρο στον αγώνα της ΕΕ ενάντια στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. 
Στηρίζει τα κράτη μέλη αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση λειτουργικών 
και αναλυτικών ικανοτήτων με στόχο τη διερεύνηση και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, στον τομέα του 
εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Οι τομείς της εντολής του, συγκεκριμένα, είναι οι ηλεκτρονικές (online) 
απάτες πληρωμών, η ηλεκτρονική (online) σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών , καθώς επίσης τα εγκλήματα 
που προσβάλλουν συστήματα υποδομών και πληροφοριών ζωτικής σημασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 
συνεντεύξεις, επικοινωνήστε με: τον Ulf Bergström, Προϊστάμενο μονάδας επιχειρηματικής επικοινωνίας και 
Εκπρόσωπο Τύπου του ENISA, +30 6948 460 143, ή την Lisanne Kosters, Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπόλ, +31 
70 302 5001.  

http://www.enisa.europa.eu/
http://www.europol.europa.eu/

