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Ο ENISA εγκαινιάζει μία αναβαθμισμένη, ανανεωμένη ιστοσελίδα με καινούργια
κοινωνικά μέσα δικτύωσης
Ο Οργανισμός της ΕΕ για την «ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», ENISA (o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια Δίκτυων και Πληροφοριών), εγκαινιάζει, την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012, τη νέα
αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του, η οποία περιλαμβάνει καινούργια κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Τα μέσα αυτά δημιουργήθηκαν in-house για μία πιο συνεκτική εταιρική επικοινωνία, περιλαμβάνουν
Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της online
επικοινωνίας του Οργανισμού.
Επιπλέον, η ιστοσελίδα του Οργανισμού επανασχεδιάστηκε για να βελτιώσει περαιτέρω την ευκολία
πλοήγησης, τη χρηστικότητα και τη συνολική εμπειρία του τελικού χρήστη. Η νέα ιστοσελίδα έχει
δυναμική, γρήγορη αρχιτεκτονική και παρέχει πρόσβαση στο Πρόγραμμα Εργασίας του ENISA, στις
τελευταίες εκθέσεις και τα κείμενα θέσεων, στα σχέδια εργασίας, τις δημοσιεύσεις και το διαθέσιμο
οπτικοακουστικό υλικό.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht σχολιάζει: «Ανυπομονώ για τη νέα
αυτή φάση των επικοινωνιών μας. Είμαι, προσωπικά, ένθερμος οπαδός των νέων τεχνολογιών. Με
πολλούς από εμάς “μόνιμα συνδεδεμένους” 24 ώρες το 24ωρο μέσω smartphones και φορητών
συσκευών, ο ENISA θα πρέπει να είναι πιο ορατός στον διαδίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα επεκτείνουν την
προσβασιμότητα του Οργανισμού, για να δώσει ευκολότερη πρόσβαση στις τελευταίες αναλύσεις
ασφαλείας και πληροφορίες για την ασφαλέστερη λειτουργία και διαδικτύωση, ειδικά για σε ό,τι αφορά
τα παιδιά.»
Τα κοινωνικά δίκτυα του ENISA θα λειτουργήσουν σαν απλές και γρήγορες πλατφόρμες για σύντομες
ενημερώσεις για τις επερχόμενες μελέτες και αναλύσεις, τις μελλοντικές εκδηλώσεις, τις εξειδικευμένες
αναλύσεις σχετικά με ανερχόμενες τάσεις ή κινδύνους. Στις ενημερώσεις θα περιλαμβάνονται επίσης
σύνδεσμοι (links) για τις κενές θέσεις εργασίας, τις δραστηριότητες, τα συνέδρια και τις δημόσιες
συμβάσεις.
Στις προσεχείς εκδηλώσεις του ENISA συμπεριλαμβάνονται το Workshop on Cyber Security Strategies και
το EU Cyber Security Month μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά και το πρώτο Annual Privacy Forum στις 10-11
Οκτωβρίου στην Κύπρο.
Ο Καθηγητής Udo Helmbrecht πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να συνδεθούμε ενεργά με την διαδικτυακή
κοινότητα. ‘Ακολουθήστε μας’ και ‘κάντε μας Like’!

Για συνεντεύξεις: Ulf Bergstrom, Εκπρόσωπος Τύπου, ENISA, press@enisa.europa.eu, Κινητό τηλέφωνο:
+30 6948 460 143, or Graeme Cooper, Επικεφαλής Public Affairs, ENISA, Κινητό τηλέφωνο: +30 6951 782
268
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/
www.enisa.europa.eu

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe
Securing Europe’s Information Society

