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Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεσή του για το 2014 

Ο ENISA δημοσιεύει την Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2014. Η έκθεση παρέχει 
αναλυτική εικόνα των επιχειρήσεων και των βασικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην υπηρεσία της 
ασφάλειας της ΕΕ στον κυβερνοχώρο. 

 Όλο το τελευταίο αυτό έτος, ο Οργανισμός βασίστηκε στο ανανεωμένο κανονιστικό πλαίσιό του 
υποστηρίζοντας ενεργά: 

•       Τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ: Το έργο του ENISA στο 
πλαίσιο του άρθρου 13α για τις εθνικές ρυθμιστικές Αρχές και τους ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει δώσει βαθύτερες γνώσεις για τα βασικά αίτια των μειζόνων 
περιστατικών και για τις ορθές πρακτικές. Όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές του ENISA στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεών τους. Στον τομέα της τυποποίησης, ο ENISA 
συμβάλλει στην Ομάδα συντονισμού για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου (CSCG) που δημιούργησαν οι 
οργανισμοί CEN, CENELEC και ETSI για την ανάπτυξη της λευκής βίβλου της CSCG. Στον τομέα της 
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ΑΔΠ), ο Οργανισμός έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους 
παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφάλειας του κανονισμού eIDAS και τη 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, με το έγγραφο αναφοράς για την  προστασία της ιδιωτικής 
ζωής ήδη από το σχεδιασμό. Ο Οργανισμός υποστηρίζει επίσης τη στρατηγική και την εταιρική σχέση της 
ΕΕ για το υπολογιστικό νέφος μέσω του έργου του για τα κυβερνητικά υπολογιστικά νέφη, ενώ 
αναπτύσσει επίσης ορθές πρακτικές στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα για τις ΜΜΕ. 

•       Την ανάπτυξη ικανοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ εντός του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
και την αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ. Ο ευρωπαϊκός μήνας για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί γνωστό παράδειγμα που λαμβάνει χώρα σε 30 χώρες, με 
περισσότερες από 184 δραστηριότητες και περισσότερους από 2.000 ακόλουθους στο twitter πέρυσι. 

Στα σημαντικότερα προγράμματα και επιτεύγματα του 2014 συγκαταλέγονται: 

•    Η έκθεση για την κατάσταση όσον αφορά τις απειλές, η οποία συγκεντρώνει και αναλύει τις 
σημαντικότερες απειλές στον κυβερνοχώρο και την εξέλιξή τους, αναφέροντας περισσότερες από 400 
πηγές απειλών, με στόχο να διευκολυνθεί η διερεύνηση του κυβερνοχώρου. Η έκθεση έχει τηλεφορτωθεί 
περίπου 25.000 φορές ενώ αποτελεί αντικείμενο ευρείας αναφοράς. Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει 
αναπτύξει δύο θεματικά τοπία για τις υποδομές του διαδικτύου και τα περιβάλλοντα «έξυπνου σπιτιού». 

•       Οι Ασκήσεις στον κυβερνοχώρο, που καθορίζουν και δοκιμάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες (ΕΕ-
ΤΕΛ) για όλες τις αρχές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των 
περιστατικών στον κυβερνοχώρο. Μια νέα ενσάρκωση της «Cyber Europe 2014» έλαβε χώρα το 2014, 
όπου 1.556 συντελεστές που αντιπροσωπεύουν 483 οργανώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 
από 29 κράτη μέλη τη ΕΕ και της ΕΖΕΣ επιχείρησαν να συνεργαστούν στη διάρκεια μεγάλης κλίμακας 
περιστατικών στον κυβερνοχώρο.  

•       Οι (CERT) – οι Ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική της ΕΕ – που βοηθούν 
τις οργανώσεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και τις απειλές σε 
ένα δίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ανταλλαγής εμπειριών και εμπειρογνωμοσύνης παράλληλα με την 

https://www.enisa.europa.eu/publications/programmes-reports/enisa-annual-activity-report-2014
http://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/white-paper-on-digital-security-published-by-european-standardisation-bodies
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/deciphering-the-landscape-for-privacy-by-design
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/deciphering-the-landscape-for-privacy-by-design
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/the-steps-for-going-cloud-for-governments-and-public-administration
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa2019s-security-guide-and-online-tool-for-smes-when-going-cloud
https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign
https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/enisa-draws-the-cyber-threat-landscape-2014
https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-of-the-internet-infrastructure/iitl
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/are-smart-homes-cyber-security-smart
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/biggest-ever-cyber-security-exercise-in-europe-today
https://www.enisa.europa.eu/activities/cert
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ανάπτυξη «βασικών ικανοτήτων». Ο ENISA, μαζί με την κοινότητα των CERT, έχει αναπτύξει το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα προηγμένων δεξιοτήτων για τους ειδικούς της ασφάλειας στην πληροφορική, 
το οποίο είναι δημοσίως διαθέσιμο στον ιστότοπο του ENISA. 

Ο Επίτροπος Günther H. Oettinger ανέφερε: «Το 2014 ήταν άλλο ένα πολύ επιτυχημένο έτος για τον 
ENISA. Ήταν ένα έτος κατά το οποίο ο Οργανισμός ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις και την ενεργό 
ενασχόληση με τους ενδιαφερόμενους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο ENISA 
παρέχει λύσεις και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και βοήθεια για σημαντικές βελτιώσεις στην κατάσταση 
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ένα υψηλό 
κοινό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών στην ΕΕ. Ο ρόλος του ENISA είναι καθοριστικός σ' 
αυτή την προσπάθεια, η οποία έχει στόχο να θεσπίσει κοινή προσέγγιση και κατανόηση στην κοινωνία, 
να αναπτύξει στα κράτη μέλη ικανότητες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά και να προωθήσει μια 
πραγματικά ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ προς όφελος των πολιτών, των κυβερνήσεων και των 
επιχειρήσεων». 

 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ENISA Udo Helmbrecht δήλωσε: «Οι αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο τον τελευταίο χρόνο ανέδειξαν τις διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Είμαστε αντιμέτωποι με έναν νέο τύπο 
ασύμμετρου πολέμου, με νέο πρότυπο και χωρίς συστηματική κατάταξη. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
ψηφιακών λύσεων οδηγεί σε μια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στα δεδομένα, αυξάνοντας 
την ευπάθεια στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Οι εφαρμογές νέων τεχνολογιών αναδεικνύουν επίσης 
αχαρτογράφητα εδάφη και το κατά πόσον η κοινωνία μπορεί να ανεχτεί τις συνέπειες που απορρέουν 
από τη χρήση τους. Ο ENISA θα συνεχίσει να παρέχει το πρόγραμμά του για να ενισχύσει και να 
προωθήσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ».  

 

Το 2014 ο ENISA εκπόνησε 37 εκθέσεις σε ένα εύρος τομέων που κυμαίνονται από θέματα σε εθνικό 
επίπεδο, όπως η προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, μέχρι θέματα που επηρεάζουν το επίπεδο 
του μεμονωμένου πολίτη, όπως η ιδιωτική ζωή και η προστασία των δεδομένων. Οι εκθέσεις του ENISA 
για το 2014 διατίθενται online εδώ. 

 

Για ερωτήματα από τον Τύπο: 
Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση press@enisa.europa.eu και με το τηλ. +30 2814 409 576 
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