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Ο ENISA εγκαινιάζει μια νέα διαδικτυακή καμπάνια
προσκαλώντας τους πολίτες να γίνουν το «πρόσωπο» του
ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια
O ENISA, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, εγκαινιάζει μια
εκστρατεία για να διαφημίσει την πιλοτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού μήνα ασφαλείας για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η εκστρατεία καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στη δημιουργία του μηνύματος «WE ARE European
Security Month» («ΕΙΜΑΣΤΕ ο Ευρωπαϊκός Μήνας Ασφαλείας») στέλνοντας φωτογραφίες με τα
πρόσωπά τους , οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο μοντάζ για να σχηματίσουν τη λέξη «WE ARE…».
Κάθε γράμμα θα περιλαμβάνει περίπου 100 φωτογραφίες, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να
δείξουν ότι έχουν δεσμευτεί να παραμείνουν ασφαλείς online. Αυτή η φωτογραφία-μήνυμα, μαζί με
πολλά άλλα, θα χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις και το υλικό της εκστρατείας κατά τη διάρκεια του
πιλοτικού μήνα ασφαλείας, ο οποίος θα λάβει χώρα τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Η προθεσμία για την υποβολή φωτογραφιών είναι η 30η Ιουνίου 2012.
Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του ENISA στο:
http://www.enisa.europa.eu/activities/cert/security-month/advertising. Η σελίδα παρέχει επίσης
καθοδήγηση για τις εικόνες που ζητούνται, καθώς και πληροφορίες για τη χρήση των εικόνων.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, σχολιάζει: «Με αυτήν την
εκστρατεία, θέλουμε να δώσουμε πνοή στον ευρωπαϊκό μήνα ασφαλείας με εικόνες των πολιτών από
όλη την Ευρώπη. Η ασφάλεια των διαδικτύων αφορά σε μεγάλο βαθμό τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι
σημαντικό να βοηθήσουμε τους πολίτες να γνωρίζουν πώς να είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο, προκειμένου να είμαστε όλοι μας σε θέση να το χρησιμοποιούμε χωρίς παραβιάσεις της
προσωπικής μας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.»
Ο καθηγητής Helmbrecht προσθέτει: «Ο ευρωπαϊκός μήνας ασφάλειας είναι μία ευχάριστη και
ενδιαφέρουσα πανευρωπαϊκή εκστρατεία. Για το λόγο αυτό, ανυπομονούμε να δούμε τα κράτη μέλη να
δεσμεύονται στην πράξη, γεγονός κρίσιμο για την επιτυχία της πρωτοβουλίας. Ένας αποτελεσματικός
ευρωπαϊκός μήνας ασφαλείας μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των παραβιάσεων
ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ασφάλεια του
διαδικτύου, γεγονός που συμβάλει σε μία επιτυχημένη ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη.»
*******
Υπόβαθρο:
Ο ευρωπαϊκός μήνας ασφαλείας ξεκινάει τον Οκτώβριο με την προώθηση της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο για τους πολίτες. Μέχρι σήμερα, έξι ευρωπαϊκές χώρες – το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία,
η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Get Safe Online), η Σλοβενία και η Νορβηγία - έχουν επιβεβαιώσει τη
συμμετοχή τους. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις,
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καμπάνιες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διανομή εκπαιδευτικών πακέτων καθώς και ειδικές
εκδηλώσεις αποτελούν μέρος της προώθησης που έχει σχεδιαστεί. Η πιλοτική προσπάθεια θα
αξιολογηθεί προκειμένου να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές εκδηλώσεις.
Ο «Ευρωπαϊκός Μήνας Ασφαλείας Δικτύων και Πληροφοριών για Όλους - Μια Μελέτη Βιωσιμότητας»
για τον ENISA εξετάζει τα οφέλη της πρωτοβουλίας και αξιολογεί περίπου 130 εκδηλώσεις για την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εντός Ευρώπης καθώς και τους παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία
τους. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2011.
H Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη, σημείο δράσης 32: «Ενισχύει την
καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε διεθνές επίπεδο», προσδιορίζοντας συγκεκριμένα
ένα μήνα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
H ομάδα εργασίας της ΕΕ για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει επισημάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη
διεθνή συνεργασία γύρω από την ασφάλεια και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (κάντε κλικ για να δείτε
το δελτίο τύπου της ΕΕ [αναφ.: MEMO/11/246, ημερομηνία 14/04/2011]).
Για συνεντεύξεις ή περισσότερες λεπτομέρειες: Graeme Cooper, Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων, ENISA,
press@enisa.europa.eu, Κινητό τηλέφωνο: +30 6948 460 143 ή Isabella Santa, Επικεφαλής
Εμπειρογνώμων, awareness@enisa.europa.eu
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
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