Ο ΕΝΙΣΑ καλωσορίζει Έλληνες Κυβερνητικούς Επισήμους
Ο ΕΝΙΣΑ υποδέχθηκε μια αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης στα
γραφεία του στο Ηράκλειο, στις 28 Δεκεμβρίου για να τους παρουσιάσει
πως η δουλειά που γίνεται στον Οργανισμό βελτιώνει την ασφάλεια
πληροφοριών και δικτύων για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Η ομάδα ηγείτο από τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, τον
κ.Μαυρουδή Βορίδη. Μαζί του ήταν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών, ο
κ.Σωκράτης Κάτσικας, ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού, ο κ.Φαίδων
Δημόπουλος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, ο κ.Ηλίας
Πανταζής και ο Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό
Συμβούλιου του ΕΝΙΣΑ, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία παρακολούθησε μια
παρουσίαση της πιο πρόσφατης δουλειάς του ΕΝΙΣΑ, η οποία περιελάμβανε
την εργασία του ΕΝΙΣΑ το 2011 και την υποστήριξη προς τα Κράτη-Μέλη:
π.χ. EP3R, CIIP, Ασκήσεις, Ομάδες Άμεσης Επέμβασης και μια προεπισκόπηση
του Εργασιακού πλάνου για το 2012. Η αντιπροσωπεία επίσης ενημερώθηκε
για το πως ο ΕΝΙΣΑ συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών
Κρατών Μελών, την βιομηχανία για την Τεχνολογία Πληροφοριών (IT) σε
θέματα ασφαλείας και πως συνεργάζεται με άλλους μετόχους για να
διαχειρίζεται παρούσες και μελλοντικές απειλές.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΕΝΙΣΑ, ο καθηγητής κ.Udo Helmbrecht και ο
Προιστάμενος της Μονάδας Ασφαλών Υπηρεσιών του Οργανισμού, ο Δρ.
Δημοσθένης Οικονόμου φιλοξένησαν την επίσκεψη. Ο καθηγητής Helmbrecht
δήλωσε: «Ο ΕΝΙΣΑ έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τους
τελευταίους μήνες για να βοηθήσει να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της
ασφάλειας της Τεχνολογίας Πληροφοριών. Για παράδειγμα, νωρίτερα
εφέτος, δημιουργήσαμε την Κινητή Μονάδα Βοήθειας η οποία μας
εξυπηρετεί στο να δουλεύουμε πιο στενά με τους μετόχους μας σε όλη τα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Η επίσκεψη από τον κ.Μαυρουδή και την ομάδα του
ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για εμάς για να μοιραστούμε μαζί τους τις
τελευταίες εξελίξεις και να συζητήσουμε πως μπορύμε να συνεργαστούμε
στενότερα για την βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών και δικτύων για
όλους του πολίτες της Ευρώπης».

