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www.enisa.europa.eu 

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe 

Securing Europe’s Information Society  

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

 

Ο ENISA γιορτάζει την ημέρα της Ευρώπης   

 
Με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Πληροφοριών 

και των Δικτύων (ΕΝΙΣΑ), διαθέτει στον ιστότοπο του ενημερωτικό υλικό - χρήσιμο σε γονείς, 

εκπαιδευτικούς και μαθητές - για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Το υλικό συμπεριλαμβάνει  αφίσες, 

συστάσεις, βίντεο και παιχνίδια.  

Το ενημερωτικό υλικό διατίθεται εδώ 

Η Ημέρα της Ευρώπης  

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, στις 2 Μαΐου στο Στρασβούργο και 

στις 9 Μαΐου στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Τα κατά τόπους γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη 

και σ' όλο τον κόσμο διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, όπου κάθε 

χρόνο χιλιάδες άτομα παίρνουν μέρος σε επισκέψεις, δημόσιες συζητήσεις, συναυλίες και άλλες 

εορταστικές εκδηλώσεις, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού γύρω από την ΕΕ. (Τα στοιχεία είναι 

από την ιστοσελίδα της ΕΕ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται φέτος κατά 
τόπους αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη επισκεφτείτε τον σχετικό διαδικτυακό κόμβο και 
ακολουθείστε τον σχετικό λογαριασμό στο twitter και  #EUopendoors 

Το φετινό λογότυπο  

Το φετινό λογότυπο και η αφίσα δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το φετινό λογότυπο και αφίσα για την ανοικτή προς το κοινό ημέρα των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων 
είναι μία σύνθεση από τα στοιχεία των σημαιών των 28 χωρών κρατών- μελών της ΕΕ, τα οποία 
πρότερα είχαν χωριστεί σε διάφορα κομμάτια και έπειτα  ανασκευάστηκαν σε χαρακτήρες με την 
βοήθεια παιδιών ηλικίας 6-8 ετών από σχολεία του Παρισίου και των Βρυξελλών. 

Οι φιγούρες, ως αποτέλεσμα της δημιουργικότητας των παιδιών, σε όλα τα μεγέθη, σχήματα, 
χρώματα αντιπροσωπεύουν την διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία όχι μόνον της ΕΕ αλλά και 
όλου του κόσμου. Μέσα στο πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη, το φετινό λογότυπο 
συμβολίζει την ένωση μέσα από διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία μας,  υπογραμμίζοντας το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ ενισχύοντας και χρηματοδοτώντας αναπτυξιακά 
προγράμματα σε φτωχότερες περιοχές του πλανήτη.  (Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα του EEAS) 

Η φετινή αφίσα 

Αφίσες περασμένων ετών 

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
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/enemerotiko-uliko-tou-enisa-gia-ten-asphaleia-sto-diadiktuo
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_el.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_el.htm
https://twitter.com/hashtag/euopendoors
https://twitter.com/hashtag/euopendoors
http://www.europarl.europa.eu/?lg=el
http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/europe-day2015_story-logo_en.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/2015/europe-day2015_story-logo_en.htm
http://ec.europa.eu/belgium/events/euopendoors/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_en.htm#goto_6

