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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  το συνέδριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του ΕΝΙΣΑ 

για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρώτο Πανευρωπαϊκό διήμερο συνέδριο για την «ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο» που συν-διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τον ΕΝΙΣΑ στις 18 και 19 

Μαΐου, 2015. 

Η διημερίδα κάλυψε τρείς (3) τομείς που δεν έχουν έως τώρα θιγεί συνδυαστικά: την κυβερνο-

ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την πρόληψη – καταστολή. Το συνέδριο κάλυψε θέματα εφαρμογής 

πολιτικών και νομοθεσιών, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην επιχειρηματική κοινότητα και 

τους πολίτες να ενημερωθούν για την τρέχουσα πραγματικότητα σε θέματα διαδικτυακής 

ασφάλειας. 

Κατά την έναρξη του συνεδρίου και χαιρετισμό απηυθύναν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΗ κ. Αλιφιεράκης και 

ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΝΙΣΑ καθηγητής κ. Udo Helmbrecht. Το πρόγραμμα της πρώτης 

ημέρας του συνεδρίου είχε εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, με παρουσιάσεις για το ευρύ 

κοινό και τις επιχειρήσεις από τον υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Σφακιανάκη, τον 

βουλευτή κ. Αυγενάκη, την κ.Χριστοδουλάκη από την SafeLine, ειδικούς σε θέματα κυβερνο-

ασφάλειας και ομιλητές απο τον ξενοδοχειακό και τεχνολογικό τομέα.  Την δεύτερη ημέρα 

αναπτύχθηκαν θέματα εφαρμογής πολιτικής  και συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από 

την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των Αρχών, με συμμετοχές από τον 

ακαδημαϊκό χώρο, την EC3 Europol, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(EDPS), εταιρειών τεχνολογίας (Symantec, Microsoft) και συναφών φορέων (ISACA, PwC, EAID, SSH). 

Θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην μετάβαση και την πρόσβαση σε 

προσωπικά δεδομένα στο διαδικτυακό νέφος, τους περιορισμούς στην ιδιωτικότητα, αλλά και της 

νομικής δικαιοδοσίας σε σχέση με την επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από 

τις επιχειρήσεις και τις Αρχές.  

Στα συμπεράσματα του συνεδρίου συγκαταλέγονται: 

- η υψηλή θέση προτεραιότητας που πλέον καταλαμβάνει η ασφάλεια των πληροφορικών 

συστημάτων για τις επιχειρήσεις, ενώ πλέον αποτελεί θέμα στρατηγικής επιλογής και των 

υψηλόβαθμων στελεχών  

- η ανάγκη προστασίας ευαίσθητων τομέων όπως του τραπεζικού, ιατρικού, των υποδομών 

κτλ. 

- η ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας που αφορά στην ιδιωτικότητα ανάμεσα στα Κράτη - 

μέλη της ΕΕ και της οριστικοποίησης ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου για τις 

επιχειρήσεις 

- η διαδικτυακή ασφάλεια καλείται να δώσει απαντήσεις σε τρεις διαστάσεις: ανθρώπινο 

παράγοντα, τις διαδικασίες, την τεχνολογική εξέλιξη καθώς και στην διεπιστημονική 

προσέγγιση που συνδυάζει την τεχνολογία, το δίκαιο και την επιχειρηματικότητα. 

- ο δυναμικός ρόλος της κρυπτογράφησης όπως διαμορφώνεται  

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cysple15.katartisi.gr/p/programme.html
http://www.ebeh.gr/web/guest;jsessionid=BB812E8FC3035CC4C16F628E7F4CB0A2
http://www.enisa.europa.eu/login
http://www.katartisi.gr/images/human.resources/ALIFIERAKIS_cv.pdf
https://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=13&lang=
http://www.safeline.gr/?set=1
https://www.europol.europa.eu/ec3
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=el
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS
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- η ανάγκη για εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό, επιχειρήσεις και δημόσια 

διοίκηση 

- η ανάγκη για ολοκληρωμένη αντίληψη όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων η οποία επιφέρει προστιθέμενη αξία και όχι μόνο κόστος. Το μέγεθος της  

ζημίας που προκαλείται αποδεδειγμένα από την έλλειψη ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστημάτων τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε εταιρείες μεγαλύτερης 

δυναμικής που πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμο 

- η ανάγκη να ενταχθεί η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στην καθημερινή 

λειτουργία των επιχειρήσεων είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή εταιρίες 

μεγαλύτερης δυναμικής 

 

Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμες δικτυακά στην ακόλουθη ιστόσελίδα.   

Λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων οι δύο 

οργανωτικοί φορείς ανανεώνουν την σύμπραξη αυτή και προγραμματίζουν νέες δράσεις και 

συνέδριο.  

Για πληροφορίες και συνεντεύξεις επικοινωνήστε press@enisa.europa.eu , Τηλ. +30 2814 409576 
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